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প্রন্বগাস্পব্_ 
শ্রীসস্তোষ কুমার চট্টেন্পী ধ্য।য়। বি,এ, 

শ্রীরািপুর। চৌধুরীপাঁড়া লেন। 

সা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্কবণের লভ্যাংশ শ্রীরামপুব আন্তত্রাণ সমিত্তিকে 
দেওয়। হইলে। 

শা আপা 
৬ হিসি অত লী ভিউ শপ ০ এ স্পা সন 

স্যুল্য চালি বানা মাত্র। 1 



০শল€েশ্র হানি £ 
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কেদিন্ক মজ্জেল পিছু 
৯ 7 পিট 

মেশুর, দুণিিক্ষবিক্রন, আকাশবাণী সমানেপম।ন প্রতি গ্রন্থ গরণে ত। 

শ্ীশশিভূষণ কাব্যতীর্ঘ 
প্রণীত 

শীইন্দুভূমণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
সশোধিত 

শীান্তে।স্রুমার চট্টরে।পাধ্যাঁয় বি এ, কর্তৃক 
প্রকাশিত 

' গুথম সংখণ। 

শীপামপুর | 
সন ১৩৪২ গাল, ১লা পৈশ1খ। 



শ্রীরামপুর, গৌঁসাই প্রেসে 

জীগোপাল চন্দ্র গোস্ব মী 

কর্তৃক মুদ্রিত। 



ভূমিকা! 

বহুদিন ইল বঙ্গদেশ হইতে বেদের, চট্টি। বিলুপ্ত হইয়।ছে। বঙ্গের 
গৌরব নব্যন্তায়ের লীল|নিকেতন নবন্বীপপাম যখন রঘুন।থ, জগদীশ, গদ।ধর 

গ্রতি নৈয়ায়িকগণের নিষ্ানৃতন গব্ষণ।য় এবং লিতানৃতন তর্কের আ|ন্দেলনে 

মুখরিত ছিল, এবং স্মরর্ভ-শিরোমণি রঘুলন্দনের স্মতিশাস্তসন্বন্ধীয় জ্ঞানগবেষণায় 

উন্নতির চরমশিখবে উঠিয়! শনগ্র ভারন্ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছ্ে সমর্থ 
১৪য়ছিশঃ সেই খময়েধ বেদের ভাদূশ আলোচন| ছিল না বলিয়ই উতিভা 

শাঙ্সন দেয়। 

আশেপের বিষয়, নৈদ্িকষুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাক, বিশ্ববার, অপ।লা, 

গরভতভি রমণীগণ৭ বৌঁদক মঞ্েব যণেষ্ট সম!লেচনা করিয়া ভাঁরভীর ব্র্মবিগ্াঁব 

কুজনপে? যোগ্য আমন পইয়াছেন। কিন্তু বর্ধমনে আনেকেই সায়নভাষ্যের 

রতল্য উদঘ।টণে ওধাক্মগ্রকাশ করেন । আচ ভিন্দুর বিনা, উপনয়ন, চডাকরণ 
প্রভৃতি সংস্কার কিংনা গিতুলোকের শ্রাদ্ধাদি কারী, এমন কি নিনাকম্্ম সন্ধা।- 

বন্দনাদি সকলা করম প্রায় বেদোক্ মঙ্ে নির্রব(ভিত হইয়। থ।কে | পাশ্চাত্তা- 

শিঙ্ষা-প্রাবিত ভারতবর্ষে আঁটার্শন ঠেই নৈদিকমন্তর্র। পুরে ভিহগণ হিন্দুগৃভস্তের 

দশকম্ম এবং পূজা-প1ঠ-শির্রবা করিয়। আ।পিতেছেন | সমাজে যাত। দেখ! যায় 

'ইাহতে মনে হয়, আাতি অল্পপংখাক ব্যক্তিই ইহ|র মন্ত্ার্থ বুঝিয়| এই সকল ক্রিয়।- 
কম্ম-পির্বব|হ করিতে পারেন | 

.. মন্ত্রগুলি ফুস্থ করিয়! ডে।জগ|টার সরলভ।বে অথবা বক্রভাবে স্কাপন 

করিব এতর্তি যিনি জানেন, তিনিই বর্তমান সমাজে ক্রিয়াদক্ষ শপগ্ডিত 

পুরোহিত বলিয়। পূজিত হইয়। গ1কেন। বৈদিক মন্ত্রেণে অর্থনিদ্দ(রণে ত।ভার 

তাদশ প্রচেষ্ট। দেখ! যায় না। কিন্তু এপ পুরোহিতের ঘখা।৭ বিরল। 



০ 

শুনিয়াছি, কাশীবাসী মশেষশ|ন্বাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্টামাঁচরণ কনিরতু 

মহাশয় সমাজের এই ক্রুটী সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইয়| বৈদিকমন্ত্রের অধ্যাপন।য 

অনেক সময় শাতিবাহিত করিতেছেন এবং নাঁনাবিপ পুস্তক প্রণয়ন ঝঃরিয়। 

সমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাপন করিয়াছেন । বৈদিক মন্ত্রের সর্প বাংলা কবিতাকারে 

প্রকাশিত হইলে জামার বন্ধুগণ মাঝে মাঝে পাঠ করিয়! দি একটু প্রীতি লা 

করেন, তাহা হইলে শ্রমসার্ক হুইবে। আশ! করি, বিজ্ঞমগুলী নৈদিকমন্ত্রের 

বিবিপ অনুবাদ ও টীক।- টিগ্নী রচন। করিয়! ব।ংল! বৈদিক-সাহিত্যের শব দধি 

সাধন করিবেন । পরিশেধে ইঠ1ও বক্তব্য যে, এই সংস্করণের বিক্রয় চা 
অ।্ভত্রাণ-সমিতি নামক আশ্রমের দরিদ্রনার।য়ণের সেবাকধ্যে ব্যয়িত হইবে । 

বিনীত 

গ্রজনগল । 



( অমর-তব্ক ) 

বেদের ভ।ব। নয়কে। ৭।স।, ত।সপাশ।ত নে।ঝা যায়। 

চাষ।র গ।নও নয়কে। এট, ম[ঠেপ মাজ্ঝ শুন্তে পায় | 

নয়কে। এট কবির টপ্প।, মনমজ।নো। ঠৃতী গান, 

নয়কো এটা কাব্যকুজের কে।কিল পীর কুছ ত।ন ॥ 

শুয়ে পড়! ন।টক নভেল নয়কে। এ গালগল ঝাছ, 

'আব্যশশ্মে _হখবের খনি ততবী এট। বিধ।ত।র ॥ 

কিংবা এটী যুগ যুগ।জ্তপ ঈড্ডিয়ে গছ ভাল তুলপে__ 

আসব লোকের অমর তব১-_-অ।স্্চে সব।ই এর মুলে ॥ 

আমর-তরু নয়কে। সরু, শুরুর কাছে শিখ তে হয় 

ধপে পাপে ওঠার ফিঞির, ধাপ্র।বাজীর কম্ম নয় ॥ 

খারাম। খুশি চ।/ইলে পরে ীদচ্ছে তরে ০তম্টি ফলত» 

ধ1৩. বুঝে পায়্ভ্ড ত।র।, আছে গে।ড।য় এমনি টা ॥ 

ব্য/স, বশিষ্ট, বিশ্ব ।মিত্র, জনক পেলেন ব্রহ্গজ্ঞ।ন, 

ইত্র্র, চন্দ্র নিপেন স্বর্ণ, গোর! পেলেন প্রেমের বাশ ॥ 

খ।গ, যজ্ঞ, কম্ম-স।গা ধঞ্জে। ম্বর্ন লও ককে। 

গ্রগীরা সব লু১৮ মঙ্জা, এপি একট। ড।ল ধরে ॥ 

চক নিলে লঙ পাশা ওষুশ পন্ধ মুলাবান্, 

সঙ্জীলনশন্ুপাঁর কলস পেলেন স্ক্রু ভাগ্যল।ন্ ॥ 



গে।লাগুলির মাল মশল! পেলেন কবি এর ক]ছে, 
র।গ-রা গরিণীর পর্দ। গুলো তোল। ছিল এই গাছে। 

গন্ধর্ধের! পেয়েছে গান-মিহির থন। অক নিলে, 

(এখন) ভূলে পাস্ত। পরের বস্ত/,সস্তায় কিনি সব মিলে ॥' 

কবি (শুক্র/চাধ্য ) অথব্ববেদ হইতেই শতদ্রী (কামান) ন|লিকাস্ত্র 

(বন্দুক) গ্রভৃতির বারুদ প্রস্তুতের প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছেন । (শুক্রনীতি ভ্রষ্টবা) 



(বেদের মোটামুটি পরিচয়) 

পক্, য্কুঃ, সাম ৪ ভাথববব এই চারি বেদ। ইতার এ+টু গ্রমাণ ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ৭ম পায়ের ১ম খণ্ডে পাপয়। যায় |? 

একদ। নারদ খমি উপস্থিত, ভয়ে 

সনওকুমারের কাছে কহিল বিনয়ে £ 

দেহ বিদ্য! তপোঁধন ! তুমি হে বিদ্বান্। 
শুনি কন, আছে তব কি কি শাস্্র-জ্ঞান ? 

নভিল। তখন শিষ্য, খক্, যজুঃ) সাম, 

অথর্বব পড়িয়া হই সিদ্ধ মনস্কাঁম : 

নীন্তি, তর্ক, (জ্যাতিষাদি পড়েছি পুরাণ, 

গণিত ও কল! বিদ্যা! করেছি সন্ধান; 

ধনুক্র্দে বিজ্ঞাঁন।দি পড়েছি যতনে, 

ব্রহ্ষবিদ্য। শিখিবারে এসেছি চরণে ॥ 

* খগ্রেদং ভগবোইহধোমি যজর্ববেদং সামবেদ- 

মার্বণংচতুর্থ মিতিাস পুরাণ" পঞ্চমং বেদানা" 

বেদং পিত্র্যং রাঁশিং দৈবং নিপ্িং বাকে। বাকা 

মেক|য়নং দেববিদ্য।ং, ত্রহ্গবিচ্যা।ং) ভূতবিছ্য|ং 

ত্রেবিদ্য!ং নক্গত্রবিছ্ব!ং সর্প দেবজন- 

বিচ্ভামেতদ্ ভগবোইধ্যেমি ॥ ( ছ।নো।গা ) 



|%/ ০ 

বেদ (নার ছুই ভাগে বিভক্ত। কর্াক।গ এবং জ্ঞানক।গু। ক্কর্ধ- 

ক!গুকে সংহিত। 9 ব্রঙ্ষণ এবং জ্ঞ/নকাগুকে আরণ্যক ও উপনিষদ কহে। 

বেদের যে গংশ কর্মক।গু প্রত্তিপাদন করিতেছে তাহ|ই ব্রাঙ্ষণ ও সংহিতা ন।'মে 

অভিহিত; আর যে অংশ জ্ঞানকাঁগুপ্রতিপ।দক তাহার 'নাম আরণ্যর্ক ও, 

উপনিষদ্। কর্শমক1গ্ডের ফল স্বর্গ এবং জ্ঞানক|গ্ডের ফল মে|ক্ষ। | 

হিন্দুন বিশ্বাসঃ বেদ কাহারও রচিত নহে। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ে 

৪র্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ প্রমাণ পাঁওয়া যায়। 

ব্রন্মের নিঃশ্বাপ এই বেদ চতুষ্টয়, 
উপনিষদাদি বিদ্যা তাহা হতে হয় ॥$ 

খধিগণ মন্্রদ্র্। মত্র। যে খষি যেমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়ছেন তিনিই 

সেই মন্ত্রের খষি। 

বাংলা ভষ|য় যেমন পয়াঁর ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ আছে, সংস্কৃতকে|বে 

যেমন মালিনী, ইন্দ্রবজ।, অঞ্ধর! প্রভৃতি ছন্দ শুছ, সেইরস্দৈদিক মন্ত্রগুলিও 

্রিষ্টপ, অনুষ্টপ, গায়ত্রী, বৃহতী, জগনী এরভৃতি ২১টা ছন্দে রচিত 5ইয়।ভে। 

এক একটা মন্ত্র এক একটী ক।ধ্যে প্রযুক্ত হয় ;-দুত]কে ই 'বলে বিনিয়েগ। 

আর একটী কথা বণিয়! র।খি; মন্ত্রে যেখানে জণ, মাটী গরভৃতিকে স্তব করা 
হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই স্থানে তত্তদরিষ্ঠাত্রী দেবতার আ।রাধন। 

বুঝাইতেছে। জড় পদার্থের উপাসন! কি? এ সকল পদার্থমপ্যে পরমেশ্বরের 
পাস 

$অস্যমহতে। ভূতন্যা নঃশ্বসিত মেতদ্ যদ্খগ্েদে। 

যজুর্ব্েদঃ স।মবেদোহ্ধর্ব।ঙগিরস ইতিহাসঃ 
পুরাণং বিছ্া। উপনিষদঃ শ্লোক: সুত্রাণানুব্য।খয। 

নান্তন্তৈবৈতানি সর্ব|ণি নিঃশ্বসিতানি॥।  (বুহদ্রারণ্যক ) 



1৬০ 

যে বিদ্ভুতি আছে তাহারই উপ[সন|। মাত্র । 

এখন বৈদিক মন্ত্রের মধো মন্ধা মন্ত্রের গ্গনাদউ গ্রাথম কর্তব্য মনে করিয়। 

জিবেছীয় সন্ধার পদ্াান্বাদ করিলাম। পরে ব্রহ্ম, দেবী, সু, 
ঘটস্থা পন শ্রাবন বিবাহ, উপনয়ন, ভে গভৃতির শন্ববাদ ক্রমশঃ দেওয়া 
হইয়াছে। সন্ধা! মন্ত্রার্দির প্রচলিত পাঠ এবং পণ্ডিত প্রবর শ্।ম।চরণ কবির 

মহাশয়ের সংশোধিত পাঠ পআহ্বিককৃত্য” নামক, পুস্তকে প্রদ্িত হইয়|ছে। 

আ[মি*সেইগুলি ও ততরুত “বদ গ্রতিব।দ” পাঠ করিয়। কবিরত্ব মহাশয়ের 

প(ঠগুলিই, সমীচীন মনে করিয়| তার পাঠই রাখিয়।ছি। 

*১ *মুল £বদ+ ভাষ্য, গৃহ্ূত্র গ্রভৃতি সম।লোচন। করিয়। কবিরত্র মহাশয় 

চির।চরিত কুসংস্করের তমপ]চ্ছন্পগে যে উজ্জল অ|লে।কশিখাঁটা ধরিয়ফ$ছেন 

তাহ|তে অনেক সাঁধকই সহজে সাধনার সরল সুগম পথটা দেখিয়া লইতে 
পারিবেন বলিয়। বিশ্বীস করি। : এই গুরুতর কার্ষ্যে ভ্রম প্রমাঁদ যথেষ্ট থাঁকি- 

বারই কথা, স্ুীগণ অনুগ্রস্থপূর্ববক আমার দে|ষসংশে|ধনে যত্বুবান্ হইবেন, 
এইমাত্র আমার গ্রার্থন। ইতি-- 

বিনীত-_ 

ভ্রাস্ন্ষাব্র । 





ও নমঃ পরমাত্মনে 

€ক্মত্ছলা লঞ্চ ১ 

ভক্ত-বিমল-ভক্ভি- কমল-পুঁজিত-পদপস্কজম্ | 

মন্দপবনচালিত-নব-ফুল্কু হ্বম-শোভিতম্ ॥ 

। নন্দন-বন-ফুল্ল-কুম্ম-চন্দন-চয়-চর্চিতমূ । 

নিন্মীল নব সুন্দর তব দেহি বিবুধ-বাঞ্ছিতম্ ॥ 

কিন্নর-হ্বর-মাঁনব-গণ-বন্দিত! মম মীনসম্। 

রঞ্জয় যদি পুণ্য-কিরণ ! গচ্ছতি কিল কল্মষম্ ॥ 

তপ্তহ্ৃদয়সভক্ত-মন্টুজ-সিক্তকরণ-কারণম্ । 

দেহি চরণমীশ্বর তব জন্মমরণ-বারণম্ ॥ 

কেশব মাধব দেহি দয়ালবমীপ্দিত বৈষ্ণববাসম্। 

রাঘব মাঁমব মাঁনব-দাঁনব-বৈষ্ণব-বান্ধব-দাঁসম্ ॥ 

মহ্যন্নয়ীপ্নিত চিন্ময় শাশ্বত পাঁলয় পালক দীনম্। 

কৃষ্ণ কৃপাময় ! দেহি পদীশ্রয় তারয় তারক হীনম্ 



সন্ধ্য। শব্দের অর্থ । 
*পরম পুরুষ-সমীপে সবাঁর য়েই উপাসন। বিধান রয়'। 
দিবস-রজনী-সন্ধি-সনযয়ে, স্থধীগণ তারে সন্ধ্য। কয় ॥ 

সন্ধ্যা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের উপ।সন। | পরমেশ্বর 
নিরাক।র হইলেও মাধরুদিগের কল্যাণের জন্য তাহার $ নানা- 

মুন্তি-পরিগ্রহের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই । নিরাকার'ব্রহ্গ 
ধ্যানের অতীত, স্থতরাং সূর্য্য, অগি, জল প্রভৃতি ব্রন্মের 

*উগ|স্তে সন্ধিবেল|য়|ং নিশায়। দিবসঠ্য চ। 

তামেব সন্ধা|ং তন্ম।ত্ত, এরবদন্তি মনী]ধিণঃ ॥ 

&"সাদকন।|ং হিতার্থায় ব্রহ্গণে। রূপকল্পন। |” 

দৃশ্যমান সকণ পদাথই সেই ক্রঙ্গের স্থুলরূপ ; এই ততটা শিম্ননিখিত গা, 
খ।নিতেও প1ওয়। যায়। 

সকলি তোমারি রূপ রূপময় ঘন | 

তে।ম।রে যে ভালবাসে তার সিদ্ধ ভয় মনস্ক মূ ॥ 

বসন্ত-কে।কিল-কুল-ক।কলী মাঝ!রে রপ্ত 

নিশীথে বেহ।গে, নাথ, সাঝের পূরবী ৪1 
তটিনীর কলতানে, 

ভ্রমরের গুঞ্জনে 

গ!হিহ গৌগবগীতি ভক্ত সেজে শবির|ম। 

কুঙুম-নৃরন্ডিরশি, ঈদের বিমলহ1পি 

মগয়-সমীরে গিশি কালশবী গুণধ।ম ॥ 

নশরূপে, ওহে সথ।) ভকতঠে দিতেছ দেখ।) 

আকাশের অঙ্গে অঁক। তব রূণ মভিরাম ॥ 



৩ 

স্থল 'ূপই ধ্যাবের বিষয় । গোভিলাঁদি খধিগণ বেদ ও 
তাহার ব্রাঙ্ধণ অবলম্বন করিয়া সন্ধ্যাসুত্র -প্রণয়ন করিয়! 
গিঞাছেন। সন্ধ্য। নিত্যকম্ম। ন। করিলে পাপ হয়। 
করিলে'ফল আছেই । যম বলেন,_₹* 

ণ* নিয়মে রহিয়। সন্ধ্য।-উপাসন! 

নিয়ত ঘাহার। করে। 

পাঁপ-মুক্ত হয়ে যায় ব্রদ্মলোকে 

তাহার দেবত।-বরে ॥ 

শাযেই জন করে নিত্য সন্ধ্যা-আরাধন। 

করে সেই বিশ্বব্যাপিব্রল-উপ।পনা 
দীর্ণ 'আয়ুঃ করে লাভ পাপ-মুক্ত হয়,__ 

যোগীশ্বর যাঁচ্জবন্ষ্য এই কথ। কয় ॥ 

সকালে, ছুপুরে &কংব! সন্ধ্যাকালে 

যেজন সন্ধায় বিরত হয়। 

সেজন অশুচি থ[কে অনুক্ষণ, 

কর্মে অধিকার নাহিক রয় ॥ 

উপাসনানি সগ্ুণব্রক্গবিষয়ক[নি |” ইতি বেদান্তন।রঃ| 
+ সন্ধ্যামুপাঁসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রাঃ। 
বিধৃপাপীন্তে যাল্তি ব্রলোক" সনাতনম্ ॥ 

'শ সন্ধাত্ুপ।মিত। যেন তেন বিষুকপাপিনঃ | 
দীর্ঘম|যুঃ স বিন্দেত সর্বপাপৈ প্রমুচাতে ॥ 

শ্তি9 বলেন, পঅঙ্রভ: সন্ধ্য।মুপাসীত” । 
“সন্ধ।ভীনে|হগুচি সিন্যমনহ্ঃ সর্ববকর্মন্ত।” (দক্ষ) 



সামবেদীয় সন্ধ্যা" 
%( সাভঞন্ন-স্নক্জ ) 

১। ও শন ভালো পন্বল্ঞাঃ, শমু নং সম্তবনৃপ্যাঃ। 

শন: সঞ্ুদ্্রয়। আপ, শমু নঃ সন্ধ কুপাঃ ॥ 

কুপ-বারি আর সাগরেরু জল, মকদেশ-জত বিমল নার 7 | 

কল্যাণজনক হোকৃ আমাদের জলময়-দেশ-সপিল-ধাঁর! ॥ * 

“শমনঃ সন্ত” পাঠ কোন৭ কোনএ পুস্তকে দেখ। খায়, পৃজ্যগাদ হাম 
চরণ কবিরত্ব মহাশয় এই প9 আশ্রদ্ধ নলেন | 

১। ও জ্রপদ| দিব মুমুচানঃ, পিন ।তোমল।দিন। 

পৃতং পবিভ্রেণেব।জ্য-ন।পঃ শুন্ধান্ত মৈনলঃ ॥ 

ঘণ্ম।ক্ত-মানব যথ| বুক্ষমূলে গিয়া 

হয় ঘন্মমুক্ত-কলেবর, 

*মৃজ ধাতুর আর্থ শুদ্ধি। উহার মাষ্টি রূপ হয় » ণিজজ্ত মুগ প(তু আনু 

গ্রতায়ে মাজ্ন পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । তাছ!| ভইলে মাঞ্জন আর্থ শুদ্ধ করা, দে 

পবিত্র করা। সকলে কল সময় ন্নান করিতে পানে না। ক|জেই তাহাদের 

জন্য খধিগণ মন্ত্রপাঠপূর্বক জলের প্রোক্ষণের, ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাকে 

মন্ত্র্ান বলে। যাজ্ঞবল্ধ্য বলেন; 

কাঁলদোবাঁদসামর্থযানন শরে।তি মদাস্তসি 

তদ| জ্ঞ।ত্ব। তু খষিভি্ৈ টস মা্ভনস্ | 

শনগাপন্ত দ্রুগদা আপোহিষ্।ঘমর্মণম্ | 

এভিশ্চতুভিখ আম ত্রৈশ্ন্্র।নমুদ|তম্ ॥ 

'* নার।- জল। 



অথব1 করিয়া স্নান, মলমুক্ত হয়ে 
স্থপবিত্র হয় নিরন্তর, 

সংক্কীর-বিধিযেগে পবিভ্র যেমন 

যত পুজাহোম-দ্লুতরাশি 
সেইরূপ সুপবিত্র করুক আমায় 

জলরাশি মম পাপ ন।শি ! 

৩। ্গাপে। হিষ্টা ময়োভূব-্ত। ন উরে দপাতন। 
মন্ধে রণায় চক্ষসে ॥ 

সুন্দর ব্রহ্মদরশনে 

কর 'ধিক।রী সলিলচয় । 

ওহে স্থখদাতা! ইহলোকে ঘেন 

শান্নের ভাব নাহিক রয় ॥ 

৪ | ও সো বং শিবতমে| রস-স্তশ্য ভাজয়তে্গ নঃ। 

উশভীরিন ম।তরঃ | 

পুত্র-হিতৈধিণী জননীর যথা, 
স্তন্যরস হতে করাঁয়ে পান 

কল্যণর্মবিধান করেন নিয়ত 

'তেমতি কল্যাণ করহু দান। 

গু তন্ম। রং গম।ম বে, ম্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। 

াঁপো জনয়ণ! চ নং ॥ 



তোমাদের যেই রসে সবে সর্বস্থ।নে 

লভিছে পরম তৃপ্তি, হে জল সকল ! 

আমরাও পরিতৃপ্ত সেই রস পানে 
হই যেন১»"এইমাত্র প্রার্থনা কেবল ॥ 

৬। ই খতঞ্চ সতাধা ভীদ্ধৎ তপপোহধ্যজায়ত। ততোরাত্রাজায়ত, ততঃ 

সমুদ্রে। অর্ণবঃ॥ ও সমুদ্র/দর্ণবাদধি, সংবৎসরে! আজায়ত। অহ্বোরাত্রাপি 
বিদধদ্ বিশ্বস্ত মিষতো বশী। গু কুর্ধযাচন্দ্রমসৌ ধ!তা, যথা পৃর্ব-মকল্পয়ৎ। 
দিবঞ্চ পৃথিবীধ্থাম্তরিগ-মথে।ন্বঃ ॥ 

((পঞ্ডিতবর শ্তামাচরণ কবিরত্ব মহাশয় বলেন, এই চরণে ৩ অক্ষ কম 

হইতেছে। তাতএব স্বঃ স্থলে সুবঃ বলাই উচিত। তাহাহইলে বিরাট অনুষ্টপ্ হয়। 

মহা-প্রলয়ের কাঁলে ছিল মাত্র ব্রহ্ম ণপরাৎপর। 

ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হল চরাচর ॥ 

প্রাক্তন-করম-বশে জনমিলি বিশাল জলধি, 
তাহ! হতে লভে জন্ম জগতের রচয়িতা বিধি ॥ 

রবি শশী নিরমিলা পদ্মযোনি অধগেকার মত, 

দিবা রাতি সংবহসর স্বর্গ 'যহঃ আদি লোক কত।॥ 

আকাশ, পৃথিবী ধাতা করিল নিন্মীণ ; 

এইরূপে হল ্থাষ্টি, বেদের গ্রমাণ ॥ (১) 
পাপী লিপি শসা পল নপক 

(১) এই গানখাশিতে স্থষ্টির অনাদিত্ব ভাবটী বেশ বুঝ। ষাঁয়.। 

পে যে মন্ত খেলোয়াড় 

এক সঙ্গেতে চৌদ্দট| বল লুফছে চৌদাবাঁর। 



০ প্রাপাম্্ান্ম ১ 
৭। ৩ কাঁরন্ ব্রঙ্গ খির্গায়ত্রী চ্ছদ্দে।হগি*দেবিত। সর্ববকর্্মারস্তে বিনিয়ে।গ:ঃ | 

সপ্তধ্য।হৃতীনাং গ্রজ।পতিগ ঘির্গাযক্র্যাফগম্ুষ্ট'ব. বৃহতী-পউ-ক্ত-স্থিষ্টব, জগত্য 
সুন্দাংসি অগ্রি-বাধুন্ুর্যা-বরুপ-বৃহস্পতীন্দ্র *বিশ্রদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে 

বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্ব।মিত্ খধিগায়তত্রী চ্ছ্গ:, সবিতা দেবতা, গ্রাণায়ামে 

বিনিয়ে।গঃ॥ গায়ত্রী শিরসঃ প্রজপতিখষ ব্রঙ্গব।যগ্নি ুধ্য|শ্চতত্রে। দেবতাঃ 
প্র।ণ]য়ামে বিনিয়ে।গ:ং ॥ | 

ও কারের ব্রহ্ম! খষি, ছন্দ গায়ত্রীর, 

দেবত। ইহার, জেনো, অগ্রিত্রন্গ স্থির | 

সকল কাজের মুলে প্রয়োগ ইহার ; 
এইরূপ চিরন্তন আছে ব্যবহার ॥ 

চৌদ্দবাঁরের খেল! হলে, বলগুলে।কে ভেঙ্গে ফেলে 

আবার নৃতন ক”রে তৈরী করে হয়ে হুশিয়ার। 

বলের ভেতর পুতুলগুয়েল। খেলচে নিয়ে ডালা কুলো 

খাচ্ছে কগন কলা মূলে! কচ্চে দিন কাবার । 

(বার) দম ফুরুলে মাঁটার কোলে পড়চে শুয়ে চমৎকাব। 

তার খেলাটা দেখ্খবি.যদি, পার হয়ে নে গায়! নদী 
ন]মের কড়ি জম! করে টিকিট ক।ট রংনাহার ॥ 

শ্রীমদ্তগবদগীতাঁয় শোনা যায়-__ 
বহুনি মে ব্যতীত।নি জন্মানি তব চাজ্জুন। 

বেদান্ত বঞ্জন স্যষ্টি অনাদি। 
**গ্রাক্তনকর্ম্মকলে অর্থ!ৎ পূর্ত পূর্বব কল্পস্থিত জীবগণের অনৃষ্ট বশতঃ। 

সষ্টির আদি নাই। এই স্থষ্টির প্রবাহ বরাবরই চপিতেছে। কনীজ্ রবীন্তের 
ভষায় বলিতে হয় “ধীর্ঘজীবনযাত্রী”। 



গায়ত্রী, উঞ্চিকি আর ছন্দ অনুষ্টপ্। 
রৃহুতী জগতী, পউক্তি, মধুর-ত্রিষ্টুপ্ ॥ 
এই সাত ছন্দ হয় সাত ব্যাঁঙগতির। 

ধষি হন, প্রজাপতি মন্্র-ড্রষ্ট! ধীর ॥ 
অগ্নি, বায়ু, সুধ্য, ইন্দ্র, দেব বুহস্পতি। 

বিশ্বদেব জলাপীশ বণ ভূপতি ॥ 
সাতটা দেবতা এর নিশ্চয় জানিবে। 

গ্রাণায়।মে দ্বিজগণ প্রযোগ করিবে ॥ 

' প্রাণ।য়াম কি? প্রাণবাযুব অর্থাৎ শ্ব/ল গ্রাশ্বামেব নিবে|ধ কবাই গ্রাণায়ম। 

শ্বসপ্রশ্বালয়ে।গঁতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়'মঃ ইতি যোগস্থর | 
প্রাণোবাযুরিতিথ্যাত আয়ামস্তশ্সিরোধনম্ ৮ 

প্রাণায়াম ইতি খ্যাতে! যোগিনাম্ যোগসাধনম্ ॥ ( গন্ধরর্বতন্ত্র ) 
স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ব্যায়ামের যেমন প্রয়োজন, গ্রাণ রক্ষার্থে 

প্রাণায়ামও সেইরূপ । প্রাণায়ামে জদয় প্রশ্ত গ্রাণ পূর্ণ *৪ মন প্রফুল্ল হয়। শবীর- 

মধ্যস্থ ন/নাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হয়! যায়। 

, "নি ভবেৎ কফ রোগশ্চ ক্রুর বাধুন্জীর্ঁকম্” 
“ভা।মবাতঃ ক্ষয়ঃ কাসে। জবঃ প্রীহ। ন বিগ্ভতে |” 

সাধন মার্গেও প্রাণায়ামের গ্রয়োজন আছে। প্রাণায়!ম ভিন্ন সকল 

স।ধনাই নিক্ষল। শান্ত্রে আছে, গ্রাণায়ামং বিন| সর্বং স।ধনং নিক্ষলং ভবেৎ। 
প্রাণায়াম* বিনা মন্ত্র-পুজনে নহি থে|গ্যতা ॥ 

সাধকের মুখে শুনিয়াছি-_ 

আমদের শন্ে যে সকল ন্যাঁসের ক্রি! গ্রচলিত মাছে, 'ত।হার সমস্তই 
অন্তরস্থ বামুর ক্রিয়।। 



গায়ত্রীর মন্ত্ুদ্রষ্টা বিশ্বামিত্রথষি 
প্রাণায়ামে প্রয়োগ ইহার। . 

সবিতা দেবতা বটে, ছন্দ গায়ত্রী ;__- 

এইরূপ আছে ব্যবহধর ॥ 

অ[পোজ্যোতি-মন্ত্রধষি দেব প্রজ।পতি 

্রহ্ম!, বায়ু, আগ্ন, সূর্য্য ইহার দেবতা । 
প্রাণায়াম কাধ্যে লাগে, বৈদিক পদ্ধতি, 

পালিবে সাধক, নিত্য স্মরি মন্ত্র-কথ। ॥ 

(স্ুলক্চ) 

৮। নাভৌ, রক্তবর্ণৎ চতুর্মুণেং দ্িভুজং অক্ষত্ত্রকমগ্ডুলুকরং হংসবাহনস্থং 
ব্র্গ।ণং ধ্যায়ন্। ও ভূ, ও ভূবঃ, ও স্ববঃ, গু মহঃ, শু জন:, গু তপঃ» ও সত্যং। 

৯| ও তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্থ পীমতি ধিয়ে। য়ে নঃগ্রচে।দয়[ৎ ॥ 
১০। € ভাঁপো জেতী পমেহমুতং ব্রদ্মভৃভূবিঃ স্থবরৌ ॥ * 

নাভিদেশে কর ধ্যান, কমগুলুধারী, 
রক্তবর্ণ চতুন্মুখ রাজহুংসচারী । 
অক্ষমাল। করে ধার দ্বিভূজব্রদ্মায় 

মরামর-চরাঁচর-বিশ্ববিধাতায় ॥ 

পুজ্যপাঁদ কেবিরত্ এহাঁশয় বগেন-_ 

**ইহা] রুষ্তযভূর্ধেদের মন্ত্র। উচ।তে স্বঃ স্থলে সুবঃ আছে” এবং এই 

ধ্যানটী কাম্য। ব্রহ্মা ণংকেশবং শন্থুং প্যয়ন্মুচোত বন্ধনাৎ ইতি বৃহস্পতি বিষুধর্শে তর 

বচন।ৎ দ্যানং কাম্যমিত্া|হঃ|_-আহ্ছিকতত্ব। সুৃতর।* করা ন। করা ইচ্ছাধীন। 



০ 

পৃথিব্যাঁদি সগ্তলোৌক করে প্রকাশিত 
আপনার' জ্যোতির ছটায়। 

প্রচণ্ড-মার্ভগু-তেজঃ-প্রাণভূত যিনি__ 
পরব্রদ্ধ ভর্গ বলি তীয় ॥ 

জন্ম-স্ৃত্যু-নাঁশ-হেতু উপাস্য দেবতা-_ 

করি তারে সতত চিন্তন । 

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ে মোদের 

বুদ্ধি-রৃত্তি করেন প্রেরণ। 

ভৃণ-গুলা-বৃক্ষ-লত1-ওষধি-সকলে 

রসরূপে করে অবস্থান । 

বিবিধ হীরক-মণি-ম।ণিক্য-নিচযে 

তেজোরূপে সদ] বিছ্বামীন ॥ 

তিনিই মনুষ্য পশু) কীটাদি জঙ্গষম- 

হৃদয়ে চৈতন্রূপে করিছে বিলস 
পৃথিবী-আকাশ-ব্বর্গ-ভ্রিলোকসঙ্গম 

গুণাতীত পরক্রহ্গ তিনি স্বপ্রকাশ। 

( ্ ুুুজ্ভব্ ) 

হদি-নীলেৎপলদলপ্রভং চতুর্ভ জং শঙ্খচক্রগদ।পদ্মহন্তং গরুড়ারঢং কেশবং 

ধ্যান ও ভূঃ গু ভূবং শু সুবঃ ও মহঃ ও জনঃ & তপঃ ও সত্যং। ৪8 তৎ- 

সবিতূর্ববরেণ্যং ভর্গেদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ে! নং গ্রচোদয়।ৎ॥। ও আগে! 

জ্যোতী রমোহ্মৃতং ব্রঙ্মভূর্ভবঃ বরে | ॥ (১১) 



৯৯ 

নীলোৎপলদল-কাস্তি গরুড়-বাহুন 

শঙ্ব-চক্র-গদ।-পদ্মধাদ্বী নারায়ণ । 

চতুভূর্জ কর ধ্যান হৃদয়ে আপন 

প্রণ।য়াম কর শেষে করিয়া যতন ॥ 
(নেক ) 

ললাঁটে শ্বেতং দ্বিভূজং ত্রশূলডমরুকরং অগ্চন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বুষভারূঢং 

শভ়ূঃধা।য়ন। ও ভূঃ ও ভুবঃ গু সুবঃ ও মঃ শু জন, ও তপ: গু সতাং ॥ গু 
তৎসবিভুর্ববরেণ্যং ভর্গে।দেবন্ত দীমহি। দিয়ো য়ে।নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ও আপে 

জ্যোতী রষ্লাহমূ তং ব্রঙ্গ ভূর্ভবঃ লুবরে! ॥ (১২) 

ললাটে করিবে ধ্যান দ্বিভুজ শঙ্কর 

ভ্রিশুল-ডমরুধারী দেব দিগন্বর | 
আর্দচক্দ্র-বিভূষিত বৃষভবাহন, 
শ্বেতবর্ণ ভ্রিলোচন ধ্যাননিমগন ॥ 

পুরন্ুক ব্রহ্মার ধ্যান কুস্তকে বিষ্ণুর 
রেচকে করিবে ধ্যান নিয়ত শঙ্তুর ॥ 
ধীরে খীরে দীর্ধশ্বা তুলিয়া যতনে । (পুরক) 
ক্ষণকাল রোধ কর বসি পদ্মামনে ॥ (কুম্তক) 
পুনরায় শ্বাস ত্যাগ কর ধীরে ধীরে । (রেচক) 
পশিবে সময়ে জেনে। সিদ্ধির মন্দিরে ॥ 

, যথারীতি প্রাণায়াম করিলে অভ্যাস। 
চঞ্চলতা যায় চলে” জ্ঞানের বিকাশ ॥ 
যথারীতি ত্রহ্গচর্য্য করিয়। পালন । 
সাধকের! প্রাণ।য়ামে দেয় তবে মন ॥ 



৯২ 

€ প্রীত সঙ্্যাস্ত আমাঁচিক্স্ম স্সক্স্র ১ 

হূর্যযশ্চ মেতি মন্ত্রন্ত ব্রহ্ম খষিঃ গ্ররৃতিশ্ছন্দ আপে।দেবত। আঁচমনে 

বিনিয়ে।গঃ। ৩ শুধ্যশ্চ মা মন্ত্যশ্চ মন্যপতযশ্চ।  মন্যযুকূতেভাঃ পাপেভ্োো। 

বক্ষস্ত।ং যদ্রাত্রিয়া পাঁপ-মকাবিষ** মনন! লাচ। হস্তাভ।1ং পঞ্তা। মুদবেণ শিশ্ন।। 

রাত্রিস্তদলু্পতু, যৎকিঞ্চ ছুরিত*ময়ি। ইদমহং মাঁসমৃতযোনৌ ক্্ষে। জয।তিষি 

জুছো!মি স্ব/ভা। (১৩) 

এই মন্ত্রে ধাষি ব্রহ্মা, দেবতা সলিল, 
অশচমনে প্রয়েগ উহ।র। 

প্রকৃতির ছন্দে গাথা এই মন্ত্রখানি. 

মূল হেতু শুদ্ধ হইবার ॥ 

অসম্পূর্ণ-যাঁগ-হেতু কলুম হইতে 

পরিত্র।ণ করুন আমায় 

সূর্য্য, যজ্ঞ, যন্ত্রপতি, ইন্দ্রাদি দেবতা ;- 

নিবেদন তীভাদের পায় ॥' 

(অথবা) ক্রোধ কিংবা ক্রোধপতি ইল্ত্রিয়ের গণ 

ক্রোধজন্যপাপ হতে করুক রক্ষণ । 

হলেও পবিত্র দেহ প্রাণায়ীম করি সবে 
পড়িয়! তিনটী মন্ত্র আচমন অনুষ্ঠিবে । 
অন্তরে জনমে স্বেদ তাই হেন,বিধি রয় 
তাছাড়া অজ্ঞ।নরুত পাপ সব নষ্ট হয়! 

গ্রীণশ্য।চমনং কুত্ব। আচ।মেৎ প্রর়তোহপিমন্ 
তস্তরং স্থি্ভতে যন্মাত্শ্র।দাচমনংস্থতম্ ॥ ( যে|গী যাঁজ্বন্ধ্য ) 

*গাপমকার্ষং (প্রচলিত পুস্তকে এই পাঠ আছে। 



১৩ 

য।হতে অকার্য কিছু করি আচরণ । 

হেন ক্রোধ যেন মোর না হয় কখন ॥ 

কায়মনোবাক্যে আমি নিশীথ সময় 

করিয়াছি যত পাপ, কল্পদন প্রলয় 

মে সকল প।পরাশি পরম ঈশ্বরী 

নিশীখিনী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থন্দরী ॥ 
আমাতে যে কিছু পাপ রচ্হে পুপ্জীভূত 

সুধ্যতেজে দিল।ম আহুতি। 

(সই সব পাপ, আর স্কুল তনুখ।নি 

দগ্ধ হোক্ পাপের প্রসুতি ॥ 

€ মহ্থ্যাহ হ্্যাম্্ আহ্ুন্মন্নেল ক্নজ্জ্র ১ 

আপঃ পুনত্তিতি মন্ত্্য বিষুখ/ষি রনুষ্টপ্ ছন্দ আপো দেবত! আঁচমনে 
বিনিয়েগঠ | ও আঁপঃ পুনস্ত ,পৃথিবীং, পৃথিবী পৃত। পুনাতু মাম্। পুনস্ত 
রহ্গণম্পতি-্র পৃ] পুন!তু মাম্ ॥, যছুচ্ছিষ্টমভোজাং, যদ্ বা দুশচরিতং মম । 

সর্ববং পুনস্ত মামাপোইসতাঞ্চ গ্রতিগ্রহণ্ড স্বাহা ॥ (১৪) 

এই মন্ত্রে"বিষুখষি, দেবতা সলিল, 

আচমনে প্রয়োগ ইহার। 

অনুষ্টু প্ ছন্দে রচা এই মন্ত্রথা নি, 

*জেনো স্থির মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার । 

_ পুজাপা কবিরত্বু মহ।শয় বলেন-- 
“্যদহাৎ কুরুতে পাপং তদহাৎ প্রতিমুচ্যতে দ্রাতিয়াৎ কুরুতে পাঁপং 

তদ্রাত্রিয়াৎ গ্রতিমূচ্যতে ॥ ইতিশ্রুণেত, রাঁজিকতং পাঁপং রাত্রিরেব অবলুষ্পতু ॥৮ 



৯৪ 

পবিত্র করুক জল পৃথিবীরে, 

পৃথিবী পবিত্র হয়ে । 

পবিত্র করুন . আমারে নিয়ত 

বেদের আঁচাধ্য লয়ে ॥ 

আচার্ধ্যের উপদিষ্ট বেদরগী ব্রহ্ম ইষ্ট 

স্থপবিত্র করুন আমাঁয়। 

অভক্ষ্য-ভক্ষণ"পাঁপ, উচ্ছিষ্ট ভোজন-তাপ 

মোর যেন দূরে চলে যায় ॥ 

অসতের প্রতিগ্রহে অসদাচরণে 

যেকিছু সঞ্চিত পাপ আছে মোর মনে । 

সে সকল পাঁপ-মলা মুছায়ে -আ্মীয় 

পবিত্র করুক জল স্বীয় করুণায় ॥ 

€স্নাম্্র সন্ধ্যাম্্র আটক্মন্ন জ্জ্স্র ১ 

অগ্রিশ্চমেতি মন্্রন্ত রুদ্রখধিঃ গ্ররুতিষ্ছন্দ আপোদেবত। আচমনে বিনি- 

য়োগঃ। ও অগ্নিশ্চ মা মন্ুশ্চ মন্থাপতয়শ্চ। মনুমুরর্তেভ্যঃ প।পেভ্যো রক্ষস্তাম্। 
যদ্হ্ু। পাপমকারিষম্। মনল! বাঁচ। তস্ত।ভা।ম্ পদ্ভাামুদরেণ, শিশ্ন, 'আহস্তদবলুম্পতু 

যকিঞ্চ ছুপিতং মরি ইদমহং মা-মমুতযোনৌ সত্যে জ্যে।তিষি জুকে|মি স্ব(হা ॥ ১৫ 

এই মন্ত্রে রুদ্রেখষি, সলিল দেবতা, 
আচমনে প্রয়োগ ইহার । 

প্রকৃতির চন্দে রচ! এই মন্ত্রকথা, 

সায়ংকালে শুদ্ধ হইবার ॥ 



১৫ 

ক্রোধ আর ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় নিচয় 

ক্রোধকৃত পাপ হতে'বাঁচাক আয়ায় । 

কিংব। যজ্ঞ যজ্ঞপতি দেব সমুদয় 

অসমাগ্ড-যজ্ঞ-পাপ নাশুব্ধ হেথায় ॥ 

হস্ত, পদ, বাক্য মন, প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গণ 
দিবসে করেছে যত পাপ আচরণ । 

দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ত্রিদিবকত্র 
করুন বিনাশ তাহ1,--এই আকিঞ্চন ॥ 

যে কিছু রয়েছে পাপ এদেহু সহিতে-__ 

জগৎক [রণ-সত্য-স্বরূপ-জ্যোতিতে । 

দিলাম আহুতি আমি ; এ মহা আগুনে 

দগ্ধ হোঁক্ সে সকলি মন্ত্রশক্তভি গুণে ॥ 

(গুন ম্মীভজন্ন অক্জ্) 

ও ( বলিয়! মস্তকে জল প্রে।ক্ষণ ) 

ভূতৃবঃ স্বঃ ( বলিয়। মন্তকে ) 

তৎ সবিতুর্ববরেণ্যং ভর্গে! দেবন্য ধীমহ্থি। ধিয়ে! যো নঃ এ্রচে।দয়াৎ (মস্তকে) 

 »আপোহি-ষ্ঠেতি খক্জরম্য সিন্ধুপ্ধীপ ঝধি 9গায়ত্রীচ্ছনদ আপে! দেবতা 

মার্জনে বিনিয়োগ: । (গু আপোহিষ্ট। মক্্নোভৃবন্ত ন ইত্যাদি মন্ত্রের অনুবাদ 

পূর্ব্বেই দেওয়। হইয়াছে ) 



১৯৬ 

সিন্ধুদ্বীপ খষি এর, বরুণ দেবতা, 

মর্জনেতে প্রয়োগ ইহার। 
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র খানি 

আন্তরেতে শুদ্ধ হইবার ॥ ১৬ 

(তহমহক্ম্র্প আজ্জ্র )" 

ঝতমিত্যন্ত খক্ত্রয়ন্ত ভঘমর্ষণ খষি খনুষ্টপ্ ছন্দে শ|নবৃত্তিদ্রবত| আঙ্ব- 

মেধাবভৃথে বিনিয়ে।গঃ | ১৭ 

অঘমর্ষণ খষি এর, পদার্থ দেবতা 

অনুষ্টূপ্ ছন্দে রচ। এই সুক্তকথ!। 
অশ্বমেধ-যত্তৰ-শেষে স্নানের সময়, 

প্রয়েগ ইহার হয়, যাজ্ঞবঙ্ক্য কয় ॥ 

(অনন্যস্র্ত্রণ সভ্্র ফলন 

অশ্বমেধ যচ্ত্ যথ। কার পাপ নাশ 
এই নুক্তে হয় তথ! পাপ্সের বিনাশ ॥ 

অঘ (পাপ) মর্ষণ ( প্রক্মালন ) 

অঘমর্ষণ সুক্তন্ খাষি স্য।দঘমূর্ষণঃ 

অনুষ্টপ্ চ ভবেচ্ছন্দে! ভ।ববৃত্তস্থ দৈবতম্ত। 

অশ্বমেধাবডথে চ বিনিয়োগে।হশ্যকল্লাযতে | (যাঁজ্ঞকন্ক্য ) 

যথ।শ্বমেধঃ ক্রতুর|ট্ সর্ববপাপাপনোদণঃ 

তথাঘমর্ষণ, সুক্তং শর্ববগাপ-প্রণ।শনম্ ॥ 



৯৭ 

স্ুেযোপপস্হান্ন (হর্যের উপাপন! ) 

রহ্মতেজঃ ুধ্যমণ্ডলেই সমধিক বর্তমণীন বলিয়া সুরধ্যাভিযখে ধীড়াইয়। 
এই মন্ত্র পাঁঠ করিয়! হধ্যনারাঁর়ণের উপাপন। করিতে হয়। 

প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে,দিয়ে জলাঞ্জলি 

উপাপিবে সূর্ধ্যদেবে হয়ে কৃতীঞ্জলি; 

মধ্যান্ছে সাঁধকগণ উদ্ধাবাছু হয়ে 

দাড়।য়ে পড়িবে মন্ত্র একখগ্রহৃদয়ে | 

ও খতঞ্চ ইত্য।দিণ আনুব।দ পূর্বেই দে ওয়! হইয়াছে। 
পরে গায়ত্রী পড়িয়। জল|ঞ্জলি দিতে হয়। * গ।য়ত্রীর অনুবাদ পরে 

দেওয়! হইবে। 

লক্ষ্য করি সুর্ধ্যে জল দিবে দাঁড়াইয়া 
প্রণবঃ ব্যাহ্ৃতি, আর গায়ত্রী পড়িয়। | 

“উথ্া।য়।কং প্রতিপ্রে হেত ত্রিক্কেণাঞ্জলিমস্ভসঃ |” 

তিনবার দ্বিবে জল গায়ত্রী পড়িয়া, 

প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, দ্বিজ দীড়া ইয়া । 

মধ্যাহ্ৃ-সন্ধ্যাঁয় মাত্র দিবে একবার, 

লিখেছেন*ব্যাসদেব প্রমাণ ইহার ॥ . 

্ষরাভ্যাং তোয়মাদায় গায়ত্রী চাভিমন্ত্রিতম্ 

আদ্দিত্যাভিমুখন্তিষ্ঠং স্থির্ধং সন্ধ্যে: ক্ষিপেৎ 

মধ্যাঙ্ে তু সরুদেব ক্ষেপণীয়ং দ্বিজতিভিঃ। (ব্যাম) 



১৮ 

উদ্ৃত্যমিত নয প্রস্থ খধি গাঁয়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বের্যো দেবত। হুধ্যে।পস্থানে .বিনি- 

য়োগঃ। গু উদ ত্যং জাতবেদলং, দ্েবং বস্তি কেতবঃ | দশে বিশ্ব।য় শ্ধ্যম॥ ১৮ 

চিত্রমিত্যস্ কুৎস খষি স্ত্ি্প ছন্দঃ স্্যো দেবতা! সর্ষে পন্থ।নে বিনিয়ে।গঃ। 

ও চিন্রং দেবান।মুদগ।দনীকৃং, 'ক্ষযিত্রম্য বরুণন্ত।গ্নেঃ। আপ্র। ভাব।পৃথিনী 

তজ্তরিক্ষ*, হুর্যয আন্স। জগতস্তস্ুষশ্চ। ১৯ 

এ মন্ত্রে গ্রক্ষণ ঝধি, তপন দেবত।, 

গায়ত্রীর ছন্দে রচ| এই মন্ত্রকথ। ॥ 
প্রয়োজন হয় ইহ। সুধ্য-সাধনায় 

যাহারি সাধনে সর্ববব্যাপি দুরে যায় ॥ 
মহ।শুশ্যমাঝে বিশ্ব-প্রকাশ-কারণ 

ধরিছে ভাক্ষরে উদ্ধে সহত্-কিরণ ॥ 

মিত্র, বরুণ, অনল প্রস্ৃতি দেবগণ যথ। করিছে বাস 

হ্যুলোক ভূলোক করয়ে আলোক তপন-ছেবত। বারটা মাস। 
নিখিল-দেবত।-সমষ্টি তপন হয়েছে উদ্দিত'বিচিত্ররূপে, 

স্থাবর-জঙ্গম-অন্তর্য্যামী দেব,-নমি বিচিত্র বিশ্বভূপে ॥ 

উজ্জ্বল করি রশ্মি-নিচয়ে স্বর্গ, মরত, শুন্য দেশ 
উদ্দিত হয়েছে যে দেব শূন্যে, থাকে যেন তাহে তক্তি লেশ ॥ 

৪ নমো! ভ্রঙ্মণে। নম ব্রাঙগণেভ্যো। নম জাঁচর্ষেভ্যো। নমো খষিভ্যো, 

নগে| দেবেভ্যো, নমে! বায়বে চ মুত্যবে চ বিষ্বে চ বৈশ্রবণায়*চে।পজ।য়ত | ২০ 

বেদ উপদেষ্টা ধারা, আর খধিগণ, 

ব্রঙ্গা ও ব্রাঙ্গণগণ, আর বৈশ্রবণ। 



১৯ 
দেব, বেদ, বাঁয়ু, স্বৃত্যু, শ্রীবিষু, ওস্কার, , 
এ সবারে বারবার করি নমন্কার,॥* 

( অজ্ন্যাতন ) 

১'জদয়]য় নগঃ। ভূ শিরসে ন্বহা, ভূ শিখায়ৈবষট্ বঃ কবচায় হুং স্বঃ 
অস্ত্রায় কটু। 

(গাস্ত্রত্রীল্র আললীহন্ন ) 

€ আ।য়াহি বরদে দেবি, ত্রাক্ষরে ্রঙ্গবাদিনি 

গায়ত্রী চ্ছন্দলাং মাত ব্গধোনি নমোহস্ততে ! ২১ 

এম ম! গায়ত্রি দেবি! বেদের জননি, 

পরক্রন্ধ-কন্ট। তুমি বেদ-প্রকাশিনি। 

ত্রিবিধ-অক্ষরময়ি, করি আবাহন, 

বরদাত্রি ৷ হে সাবিত্রি ! প্রণমি' চরণ ॥ 
পা টিটি ভারি 

পৃজ্যপাদর কবিরত্ব মহু।শয় গ্লেন, "এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয় না। 

নমো ব্রদ্ধণে ইত্যাদি মন্স্থ প্রতোক নামে, এবং আস্তে (“উপজায়ত' স্থলে উপজায়' 

চ পঠ করিয়! 'নম উপজয় ঝুলিয়ও অনেকে জল দিয়! থাকেন ; কিন্তু তাচ। 

আমূলক। যেহেতু গে।ভিণ স্থত্ে জল দিবার কণা! নাই, এবং উপজার়ত পর্যাস্ত 

কুর্য্োপস্থ।নই উক্ত হইয়াছে। তদম্থপারে রঘুনন্দনও স্পষ্ট করিয়! লিখিয়াছেন 

_ততশ্চছন্দোগানাম্ "উপজায়তেতান্তমুপস্থানম্” 

উদ্ত্যংচিত্রম্ 'আঁয়ংগগীঃ অপত্যেত।তরণিঃ উদ্দ্যামেফি অ।ভি-_ 

খরগৃভিঃ সবিতুরুপন্থানং নে। ত্রদ্ধণ ইত্যাছ্যপ জায়তেতান্তেন 

| ( গোভিলক্সান সুত্র ) 

'শত্রঙ্গণ প্রবক্তা খধি গর্গগোত্র শর্বদত্বের নিকট সাঁমবেদ অধায়ন 

করিরাছিলেন। উপজায়ত সাঁমবেদং গধ্ো্ট।” 

স্পা পাসানপি লি 



সহ 

(গাম্্রক্রীল্র এজ্মীি) 

গায়ত্র্যা বিশ্ব।মিত্র খষি গায়ত্রী ছন্দ: সবিত। দেবতা জপে।গনযান বিনি- 

ফ়োগঃ। ২২ 

গায়ত্রীর 'ষি হন বিশ্বীমিত্র মুনি । 
গায়ত্রীর ছন্দে রচ1 এই মন্ত্র খাশি ॥ 

দেবত। সবিতা ধাতা, প্রয়োগ উহার 

জপে ও উপনয়নে নিত্য ব্যবহার ॥ 

(গাম্ত্রক্রীল প্যান্ন ) 

( প্রাতঃকালে ) 

 কুমাঁবী মুগ্েধযুত।ং ব্র্গরূপ।* বিচিন্তয়েৎ। 

ভণ্সস্থিত।ং কুশতস্ত(" কুর্যয-মগ্ডলসণস্কিভাঁম । ২৩ 

খণ্েদ-ধাঁরিণী, ব্রহ্মত্বরূপিণী, 

ভাঁবিবে, গায়ত্রী কুমারী হেথা । 
কুশ লয়ে করে, * হংসের উপরে 

আরয-মগ্ডলে বসেছে মাতা ॥ 

( মধ্যাহ্ছে ) 

৪ মদ্যান্ছে বিষ্ুবপ|ঞ ও।ক্ষ্যস্থা" পী ভবাসস"। 
যুবতীঞ্চ যন্তু্ব্বেদা “হূর্য)মণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৪৭ 

গীত বস্ত্র পরি গরুড়েতে চড়ি' 

মধ্যাহ্ছে যুবতী স্মরি। 



৯ 

সুরয-মগ্ডলে রয়েছে বসিয়। 

: যজজুর্ধেদ করে ধরি ॥ 

( সায়াহ্ছে ) 

3 সায়ছে শিবরূপাঞ্চ বুদ্ধাং না হিনীং 

সর্যামণ্ডল-মধ্যস্থাং সমবেদ-দমাযুতাম্। ২৫ 

রুদ্রেমহিষী রষভ-আঁসনে 
সামবেদ ধরি? বসিয়। রয়। 

ভাবিবে, প্রাচীনা, দশন-বিহীনা, 
সাঁয়াহ্ছে এমনি মুরতি হয় ॥ 

(গাম্সভ্রী জগ) 

ও ভূভূবিঃ স্বঃ। তথ সবিতুর্ববরেণ্যং, ভর্গোদেবস্ ধীগহি। ধিয়ো য়ে! নঃ 
গরচোদয়।ৎ | ২৬ 

্রহ্মা-বিষু-মহেশ্বর মুরতি ধরিয়। 
জগতের স্কুষ্টি, স্থিতি করেন প্রলয় । 
ধিনি হন বরণীয়, ব্রহ্মাগড ব্যাপিয়! 

ধাহাঁর মুরতি বিশ্ব পদার্থ নিচয় ॥ 

ভবসিন্ধু উরিবারে ঘিনি প্রীর্থনীয়, : 

আমাদের বুদ্ধিরতি করেন চালন__- 

পুরুঘার্থ বিষয়েতে, যিনি ম্মরণীয়, 

সেই ব্রহ্মতেজ মোর। করিব ম্মরণ ॥ 



স 

অর্থাৎ-_ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফলে 
লভিতে মোদের বুদ্ধি করেন প্রেরণ । 

যেই দেব বরণীয় এ বিশ্বমগুলে- 

সেই ভর্গন্রল্গতেজ করিগে। চিন্তন ॥ 
সর্বভূত প্রপবিতা, দীপ্তি-ক্রীড়াধুত, 
পরব্রহ্ম-শক্তি তার ভর্গ মনঃপুত ॥ 

রঘুনন্দনের মতে- 

অন্তধ্যামী, পরব্রহ্ম, পরম-কারণ ধিনি 

সর্বব প্রাণিহৃদে বাস করেন সতত তিনি ॥ 

ভারি তেজ ভর্গ নামে প্রথিত ভুবনে রয়। 

সেই তেঞ্জ চিন্ত। করা একমাত্র মুখ্য হয় ॥ 
জন্ম-স্থতুযু-ভীরু জন করে উপাসন! তার 
লভিতে নির্বাণ শুধু, নাহিক কামূন। আর । 

সোহহমন্মি এই ভাবে চিন্তা করি নিরবপি, 

ধাহারে চিন্তিলে যাবে এ দারুণ 'ভবব্যাধি ॥ 
ধন্ম-অর্থ২কাম-মৌক্ষ-বিষয়ে প্রেরণ করে 

আমাদের বুদ্ধিব্ন্তি যেই ভর্গ ধরা”পরে ॥ 

(ল্লোল্াঞপি শন্র্থষ্ৰ ) 

সর্ববভূত-প্রপবিত।, দীপ্তিক্রীড়াযুত,__ 

মোর ভার তেজ চিন্ত। করি । 



২৩ 

আমাদের বুদ্ধি যিনি করেন চালন 

চতুর্ববর্গ ফল লক্ষ্য করি ॥* 

( শুজ্কাল-্নহিহ্না ) 

ওস্কার আঁদিতে যদি করে উচ্চারণ । 
তাহ। হ'লে মন্ত্র দোষ হয় নিবারণ ॥ 

*( গায়আখগীতি ) 

এস গো গায়ত্রী মতা, বাযনা-ফলদায়িনি ! 

মূল|নারে চতুর্দলে ত্বং ভি কুলকুগুলিনী | 

ব্রহ্দতরুমনে মাতা 

ওক্ক।র-জড়িতা লতা 

মণিপুর-ন্ব। ধিষ্টন-সভম্রার-নিব।সিনী ॥ 

সাঙ্ধের প্রকৃতি তুমি, 

বেদান্তের মায়াভূমি, 

 গ্রেম-পারাবার চুসি” বহু প্রেমমন্ন।কিনী ॥ 
বহি পবিত্রতো য়া, তটিনী-শীতল-জলে . 

শীতলি, তপিত-তন্, স্রস্থ কর জীবকুলে, 

মুছুল অনিলে রহি বীক্গনিছ ভূমগুলে 

(আবার) আনলে রহিয়। দত দাহিকা-শক্তিবূপিণী ॥ 

বশিষ্টের তুমি ইষ্ট, 
ভকতের হও ঘনিষ্ঠ, 

- গষিশ্রেষ্ট বিশ্ব।মিত্র-মিত্রম্বরূপিণী ; 

তুমি মাতা ব্রঙ্মবিদ্তা মে।হ-তমোবিনাশিনী | 



২৪ 

সর্বৰ বেদ যেই বস্তু করিছে ঘোষণা, 
কহে'যারে সর্বববিধ তপস্তা! বলিয়া, 
যেই বস্ত পাইবার করিয়। কামনা__ 
ব্রহ্মচধ্য আচরয়ে, শুন, মন দিয় । 

সঙ্েক্ষেপে কহিব, বম! সে বস্ত তোমায়, 

ওক্কার ; মহিমা ধার দেবগণ গায় ॥ 

“ওম্ তৎ সৎ-শব্দে ব্রন্মের নির্দেশ,” 

এ নহে মুখের কথা, শ্রুতি-উপদেশ । 
এই তিন শব্দে পুরা, পাগুব-প্রধান! 

হয়েছে ব্রান্ষণ, বেদ যজ্জছের বিধান ॥ 

*সর্ববমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিহ্যাদেই প্রধুজ্যতে | 
তেন সম্পরিপুর্ণানি যথোক্তানি ভবস্তি হি ॥ 

যন্্্যনঞ্চ তিরি ক্ঞ্চ যচ্ছিদ্রং চ যদজ্ঞিয়মূ। 

, যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যন্তবেত&৷ 

তদোক্ক।রপ্রযুক্তেন সর্বধ্চাবিফলং ভবেৎ ॥ ( য।জ্ঞবন্ধ্য ) 
ও তৎসদ্িতি নির্দেশে ব্রহ্মণস্থ্রিবিধ: স্বৃত 

্রাহ্মণান্তেন যঙ্ঞস্চ বেদাশ্চ বিহিত]: পুর (গীতা) 

সর্ষে বেদা যৎ পদমামনস্তি 

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি। 

যদিচ্ছন্তে। ব্রচ্গচর্য্যং চরস্তি 

তত্ভে পদং সংগ্রহেণ ত্ররীম্যোমিজ্যেতৎ ॥ (কঠোপনিষদ্) 



৫ 

কর্মের আরস্ভে কিংব। কর্-সমাঁপনে 
ওঙ্কার উচ্চাঁরে উচ্ছে ব্রহ্ধ-বাদিগণে। 

উচ্চারিয়! মহা মন্ত্র ব্রাহ্মণ-প্রধান 

বিধিমতে করে যজ্ঞ তপঃক্রিয়ঃ দান । 

€ গাল্সভ্রী-ক্মহিক্মা ১ 

তুলাদণ্ডে দেবগণ করিল। ওজন, 

গায়ত্রী ও চারিবেদ; কহে খধিগণ ॥ 

দুই্দিকে সমভার হুইল তাহায় ১-_ 

গায়ত্রী-প্রভাঁব ইথে বেশ বুঝা! যায় ॥ 

দিবারাত্রি-কৃত লঘু পাঁপ ষত 
দশবার জপে বিনাশ পায় । 

শত সহত্তরেতে সর্বব পাপক্ষয়, 

মহাপাতকাঁঁদি দূরেতে যাঁয়॥ 
সগুজন্মাভ্জিত পাপ নষ্ট হয় 

লক্ষমন্জ্র বদি জপহ, ভাই ! 
কোটি জপে হয় বাসন পুরণ» 

যে যাহা! চাহিবে পাইবে তাঁই ॥ 

মীপাত্র যদি হয় জলনিধি চতুষটয়, 
যদি হয় স্ুমেরু লেখনী ? 

লিখে ষদ্দি গণপতি গায়ন্রী-মহিমা-গীতি 



২৬ 

পৃর্থীপত্রে দ্রিবঘ রজনী-_ 

তথাপি:না হুবে শেষ গায়ত্রী-মহিমা-লেশ, 

বুঝে কিছু বিধাতা আপনি ? 

আর কিছু বুঝেবাণী মহাবিষু-গুহরাণ 

বাথার্দিনী বেদস্বরূপিণী ॥ 

(নিহনভর্জন্ন ) 

গু মহেশবদনোতৎপনা! বিষ্ণোজ দিয়পত্ভবা। 

ব্র্গণ। সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি ! মণেচ্ছয়! ॥ ২৬ 

মহেশের মুখ হতে নির্গত হইয়া 
বিষ্ণুর হৃদয় মাঝে রয়েছ বসিয়। 
জাঁনে তোম! বিধিমতে বিধাতা ; এখন 

স্বেচ্ছায় গায়ত্রি দেবি! করহ গমন ॥ 

(এই স্সক্সরে জল দিলে) 

ও অনেন জপেন ভগবস্তাবানিত্যশুকর প্রীয়েতাম্। ও আদিত্য- 

শুক্র[ভ্যাং নমঃ | ২৭ 

শুক্র ও আদিত্যদেব এই জপে মোর 
প্রীতি লাভ করুন এখনে । 

তৃগড করি, ভক্তি ভরি? পবিত্র সলিলে 
এই ছুই দেবতানন্দনে ॥ 



এ 

(আলাস্লঙ্ষা স্ম্আ ) 

* জাতবেদস ইত্যশ্ কশ্রুপ গষিক্থিষ্ট প. ছান্দোহগ্িদের্বেতাঝুরক্ষ|য়।” জপে 

বিদিয়ে।গঃ । 

এ মন্ত্রে কশ্টাপ খষি, দেব ৈশ্বা নর, 

আত্মরক্ষ। মাত্র প্রয়োজন । 

ত্রিষ্টপছন্দেতে রচ। এই মন্ত্র খানি 

এইরূপ কহে মুনিগণ ॥ 

* কবিরত্ব ম|শয়ের উপদেশ এই মে কশ্ঠপ স্থলে কাশ্বুপ খষি বলিনে না, 

সর্বব|নুক্রমণিকায় প্মারীচঃ কশ্তপঃ” ৪ আশল।য়ণ গৃহ পরিশিষ্টে "কশ্যপ:” এইরূপ 
পাঠ আছে । মরীচির পুত্র কশ্তপ, কাগ্তপ নচেন। 

উক্ত মন্ত্রটী খগ্েদ ১ মণ্ডল ১০৭ নুক্ত ১ মন্ত্র। এই মঞ্টী সম্বন্ধে অশেষ 
শ]স্ধ্যাপক মভামঙ্গোপাপা।য় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাতর মহাশয় ১৩৪১ সালের 
শারদীয় বন্ুমতীতে ণ্বেদে ছরগ। ৪ প্রতিমা” শীষ্ক প্রবন্ধ মপো যে টিগ্লনী 
লিখিয়াচেন ত|ভ। উপভোগ্য এবং জ্ঞাতব। পকিন্কু ভাঁবিভেছি, ভায় আ.চ।্য 
সায়ণ, 'আমাদিগের পুরুষান্ক্রমে সাধশার পন, ভার্সন্চপুরাপণউপনিষদ্বণিত 
দেবীহুর্গীর মন্ত্রকে, শোৌতরাত্রি-কক্-নিজ্ঞ।পিত মভামন্ত্রকে, নৈরুক্ত সাম্প্রদায়িক 
অধিকারীর জন্গ অন্ত প্রকারে ন্য/খা! করিয়া গে বিপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্মযোগ কগিয়। 

দিয়।ছেন, ইহাতে দুঃগ প্রকাশ ন| করিয়! গ।কিনে পারি না। ভে আ।চাষ্য- 
শ্রেষ্ট ! আপনার চরণে শত শত প্রণাম, কিন্ক আ।জ শুভমুহর্তি--ভকু বঙ্গবাসীর 
সঙ্ভিত মুক্তকণ্ঠে সেই মন্ত্র পাঠ ন| করিয়। গাকিতে পারিতেছি না । উক্ত 
ব্রাহ্ষণগণ শ্রবণ কর। 

জ।তবেদলে শ্রলবাম সে।মম্ 

আর1ভীয়তো। নিদ51তি বেদঃ। 

সনঃ পর্ন দতি ছুগা শি বিশ্ব! 

ন|নেব সিন্ধুং ছুধিতত্যগ্রিং ॥ 



২৮ 

€ জাতবেদসে স্ুনবাঁম সোঁমমর[তীয়তে। নি দহ।তি বেদ: সনঃগর্নদতি 

ুর্গ|ণি বিশ্ব! নাবেব পিন্ধুং ছুরিতাত্যগ্রিঃ। ২৮ 

অগ্নির প্রীতির তরে সোমযাগ অনুষ্ঠান 
করি মোর! ভক্তি ভরে, হয়ে তিনি কৃপাবান্, 
দন্ধন শক্রর ধন ; আঁর এক নিবেদন) __ 

ছুঃখ-পিন্ধু হতে ত্রাণ করে যেন হুতাশন 

আমাসবে চিরদিন, কঞ্ুণার পারাঁবার 

নাবিক নৌকাঁয় করি যথা নদী করে পার। 

* অন্যুলাদে | 

জ[তবেদ1:--অগ্রি, তাহার উদ্দেশ্তে সোঁমরস প্রস্তত করি, তিনিই বেদ-- 
আমাদিগের প্রতি যাহারা শক্রবৎ আচরণ করে, তাহার্দিগর্রে তিনি দগ্ধ করুন। 
আমরা বিশ্ব, (ধাহ।র! স্থষ্টিশক্তি লাভের জন্য যজ্ঞ করিয়! সফলতা লাভ করেন)। 
আগ্ন ও তদতিপরিক্ত বহু দেবতার অন্তধ্যামিনী ছুর্গ।, আমাদিগকে ছুরিত হইতে-- 
অর্থাৎ স্থষ্টশক্তি-বাধক পাপ হইতে সম্পূর্ণবূপে নিস্ত/র করুন। এই মন্ত্রযে 
ভগবতী দুর্গার সিত বিশেষ সন্বন্বযুক্ত, তাহা নিষ্নপিখিতণান্ত্র হইতে জ্ঞাত হই, 

“ম্তেষ্যামি গ্রয়তো দেলীং 
শরণ্যাং বব চ প্রিয়াম্। 

সহশ্রসন্মিতাং ছুর্গীং জাতবেনসে 
সুনবাম সোমম্” 

খগ্েদ ৮ আষ্টক ৭অধ্যায় ১৪ বর্গের পরিশিষ্ট । 
পণ্ডিত প্রবর একথাও বলিয়।ছেন--"অথব। পরম ভক্ত বেদজ্ঞ শিরোমণি 

সায়ণ।চার্ধ্য ওহ/তিগুহা--গোধ্ধী মহাশক্তির সাধমতত্ কেবল গুরুগম্য,---এই 
বিবেচনায় এই নিগুঢ অর্থ গ্রকাঁশ করেন নাই।” 

“জা তবেদপে-জাতং বেদোঁধনং কর্্মফলং যভঃ, প্রথম! যজ্জিয়।নামিতি শ্রুতেঃ 
্ রঃ জাতবেদ।অগ্নিরিতি যাক্কাদয়ঃ। অগ্রিনপি ন ছুর্গান্বরূপ|দতিরিচ্যতে 
ত্যার্ধি।” 



২৯ 

( আজো সস্হান্ন ) 

কৃতাঞ্জলি হইয়! এইমক্্ পড়িতে হয়! 
খতমিত্যন্য কাল|গ্নিরুদ্ খমিরনুঈপ$ ছন্দোরুদ্রো দেবতা রুড্রোপস্থ/নে 

বিনিঙোগঃ। গু খতগ্ত সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং*রুঁষণপিঙ্গণং উর্ধরেতং বিরূপাক্ষং 
বিশ্বরূপ|য় বৈ নগো নমঃ ॥ ২৯ 

ইঠ1৭ সুর্যাশ্চ ইত্যাদির শ্রায় তৈত্তিরীয় আঁরণাকের মন্তর। তাহ।তে 
এইরূপ পাঠই শা।ছে। কিন্তু গ্রচণিত পদ্ধতিও গুণবিষু্ টীক।র পাঠ 
উর্ধলিঙ্গং বিরূপাঞচ* বিশ্ববূপং নমো নম: | (ইতি কবিরত্ব মহ|শয়ের মন্তব্য) 

ছন্দ অন্ুষ্টূপ, রুদ্র দেবতা, 

কালাগ্রিরুদ্রে ঝষিটা এর ; 

রুদ্র উপাসনে প্রয়োগ ইহার, 

হয়ে কৃতাঞ্জলি পড়িবে ফের ॥ 

উক্ত লাগিয়া 'উমামহেশ্বরমূরতি হ্থন্দর ধরেন যিনি। 

দখিনে কৃষঃ পিঙ্গঈল, বামে পরম সত্য পুরুষ তিনি ॥ 

যোগের প্রভাবে উর্ধরেতা শিব সর্বজগতআত্ম! ৷ 
ব্রিনয়ন বলি বিরূপাঁক্ষ নাম, নমি তারে পরমাত্মা। ॥ 

| (ছতলাওডলি লোান্ন) 
» ও ব্রদ্ষণে নমঃ, ও বিষুবে নমঃ | ওঁ রুদ্রয় নমঃ গু বরুণায় নমঃ। ৩৭ 

বিধাতী, বরুণ, আর বিষণ মহেশ্বরে 
জলদানে তৃপগড করি সর্বব দেবেশ্বরে ॥ 



(জ্তুর্জ্যা্খায ) 

গু'নমে! বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাম্বতে বিষুরতেজসে । 

জগৎ-সবিত্রে শুচুয়ে সবিত্রে কর্মদাঁয়িনে । ৩১ 

তুমি, হে সবিতু দ্বেব, পরব্রহ্ম-রূগী, 
বিশ্বব্যাপ্লিতেজের আধার । 

পবিত্র জগৎকর্তা, কর্মপ্রবর্তক, 
তব পদে করি নমস্কার ॥ 

ও শ্তরীসূর্ধ্যভট্টারকায় নমঃ ॥ পুজনীয় সূর্য্যদেবে এই 
অর্ধ্য করিনু অর্পণ । ৩২ 

(জ্বৃত্য প্রশান্ন ) 
ও জবাকুন্ুম সন্ধাশং কাশ্াপেযং মতাছাতিং ধবান্ত/রিং সর্বপাঁপক্সং গ্রণতো- 

হ্মি দিবাঁকরম্। 

আঁধার পালায় দুরে যাহার প্রভাম়্ 
জবাপুষ্প সম দীপ্তি ধার। 

পাপহস্ত। দিবাকর কশ্যপ-নন্্বন,- 

করি তারে সদ! নমস্কার ॥ 
পাপ 

ঘ 

ইদদমর্থ্যং-_ 

( যজুর্ক্বেদীয় সন্ধযামন্তর) 
ইহার মন্ত্রগুলিও সামবেদের হায়। স্ুতর|ং 'শনবাদ আমার দেওয়ার 

প্রয়োজন নাই । বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের মাজ অনুবাদ দেওয়া হইল ॥ 

আঁচমনের অনুবাদ দেওয়। যায় নাই। এইস্থানে দেওয়! হইল ॥ 



৩১ 

( জ্যাস্সম্ন ) 

ও তদ্ধিষ্ণে।ঃ পরমং পদং সদ! পশ্স্তি 
সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ 

(ও বি ও বিষুধ, ও বু) 

নিরন্তর স্ধীর্ন্দ করেন দর্শন 
সর্বত্র প্রকাশমান সুর্যের মতন 

বিষ্ণুর পরমপদ ; জ্ঞানদৃষ্টিবূলে 
বেদাদি-প্রসিদ্ধ-তত্্ব খ্যাত ভূমগুলে ॥ 

( অথবা! ) 
আকাশে সুর্যের মত সর্বত্র প্রকাশমান । 
জ্নীর1,পরম তত্ত্ব সর্বদা দেখিতে পান ॥ 

বেদাদি-প্রসিদ্ধ-তত্ব খ্যাত যাহ ভূমগুলে । 

সেতন্ত্ব দেখেন ভীঁর সুক্ষম-জ্ঞান দৃ্তি বলে! 
অপবিত্র: পবিস্রে।বা সর্বববস্থ।ং গত্োহপি ব1 

যস্মরেৎ পুপ্তরীকাক্ষং সবাহাভান্তরঃ শুচিঃ | 

অশুচি হইয়1ম্মদি অস্তরে বাহিরে । 
অথ্ব1 করিয়া শুচি শুধু একটীরে ॥ 

শ্রীবিঞু পুণগুরীকাক্ষ স্মরে যেই জন। 
শরীর পবিত্র হয়ঃ শুদ্ধ তার মন ॥ 

 (জলখ্খক্কি ) 

ও গঙ্গে চ ষমুনেতেব গোর্াবরি সরস্বতি 

নর্শদে সিন্ধু-ক1বেরি জলেহশ্মিন্ সন্গিধিং কুরু 



, ৩২ 

কাবেরি, যমুনা, গঙ্গ, সিন্ধু, সরস্বতি, 

এস গোদাবগি হেথা, নর্ম্মদ। সম্প্রতি । 

পূজ্যপ|দ কবিরত্ব মহ।শয় বলেন আ।চমন করিয়। বিষুঃ স্মরণ করিবে । তানকে 

আচমনের জল গানকা1লেই নিক নাম উচ্চারণ করিয়। থ।কেন। তাহ! ধুক্তিসঙ্গত 

নক্কে। পদ্ধিরাঁচম্য ততঃ শুদ্ধ: স্বৃত্ব। বিষ সনাতনম্।” (আহ্দিককৃত্য ষ্টব্য ) 

ন্নাশুঞ্জন্ন স্পুর্ব্ধ লু | 

প্রাতঃ-সন্ধ্য।য় কৃতা গুলি হইয়। পড়িবে । 

গু নত্বাতু পুগুপীক।ক্ষ-মূপা স্তাঘগ্রশান্তয়ে। 

ব্রঙ্গবঙ্চন-কামার্থং প্রা তঃসন্ধা। মুপান্মছে ॥ 

ভগবান্ নারায়ণে করিয়া প্রণাম 

উপস্থিতপাপশাস্তিতরে 

ব্রহ্মতেজ লভিবাঁরে করি উপাসন! 
প্রাতঃ-সন্ধযা, বিমল অন্তরে ॥ 

(প্রাপণাকদস্স) 

ও কার্য ব্রন্ধ ঝষি রগ্নি দেঁবতা গায়ন্রীচ্ছন্া: সর্ববকর্ষ্ারস্তে বিনিয়োগ; । 

ওষ্কারের ব্রহ্মা ধষি, অনল দেবতা, 

গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র-কথা। 
. সকল কাঁজের মূলে ইহার প্রয়োগ 

জানিয়া করিবে পরে প্রাণায়াম যোগ ॥ 
সপ্তব্যান্ধতীনাং ইত্যাদি মগ্্র ও সেই মন্ত্রের অনুবাদ পূর্বেই দেওয়! 

ইইয়াছে। ভগ্নি- অঙতি সর্ববং জগৎ ব্য।প্লে।তি ইত্যনসিঃ। অন্নিম্গরমাত্ম। 



টা 

. দক্ষিণ সুর! দক্ষিণ নাপাপুট টিপিয়! বাঁম নীপাঁছার! বাু আকর্ষণ 
কগিতে হইবে ও মনে মনে বলিতে হইবে গ্ তূঃ ইত্যাদি। 

(প্রাণাশ্রান্ন সুনে দ্যান) 

ন।ভৌ রহ্ধ(ণং রক্ত নর্ণং চতু্বক্ত ংদ্িভুজং 

আঅক্ষহত্র-কমগ্ডরুধরং হংসারূঢং প্যায়েয়ং ॥ 

জপম[ল!, কমগুলু শোতে ধার করে, 

নাভি দেশে ধ্যান কবি তারে। 

রক্তিম বরণ ধার, মুখ চারি খানি, 

হংমোপরি দ্বিভূজ ব্রঙ্গারে ॥ 

( স্ুহজ্ভ বচ ) 

দক্ষিণ অনামিক1 ও কনিষ্টাদ্বরর] বাম ন1স।পুট ও টিপিয়। বাঘু নিরে।ধ 

করতঃ__ 
গু ভুঃ & তুব: ইত্য।দি মন্ত্র মনে মনে বলিতে হইবে । 

( ু ক্ন্বে প্বযান্ন ) 

হৃদি বিষণ শ্ত/মং চতুর্ববছং শঙ্খ ক্রগদপদ্মপরং গরুড়ারডং ধ্যায়েয়ং। 

গরুড়-বাহন, বিষ সনাতন 

ম্মরি দে শ্যামকাঁয়। 

শঙ্খচক্র আর গদাপম্ম ধার 

চারি করে শোভা পায় ॥ 

(ল্লেছক্ষে প্যান্ন ) 

লল।টে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবৃতং ত্রিনেত্রম্ দশদে।দ গং বুষ|রঢ়ং ধ্যাঁয়েয়ম্ 
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পচ খানি মুখর্যার রজত বরণ তার 

করি ধ্যান ললাটে শঙ্কর । 

রুষভ-বাহুন সেই তাহার তুলন। নেই, 
দ্রশভুজ তিনি দিগন্বর ॥ 

( প্রাতি2 জহ্নান্স আাভিস্নন্ন ) 

বর্গ খষির।পোদেবতাঃ প্ররুতিশ্ছন্দ ম।চমনে বিনিয়ে গঃ। 

এই মন্ত্রে ব্রহ্ম। খষি সলিল দেবত।, 

প্রকৃতির ছন্দে রচা এই মন্ত্রকথা ॥ 

ইহার প্রয়েগ হয় সদা আচমনে। 

পাপমুক্ত হয় নর ইহার ম্মরণে ॥ 

ও হর্যযশ্চ ইতভাঁদি নক্জ এবং তাভারি অনুবাদ পূর্বেই দেওয়। ঈছইয়াছে 

(স্নধ্ধযাহুভ লঙ্কা কআলা্রস্সম্ন স্নজ্্র ) 

গু আপ: পুনস্ধ ইতাদি সন্ত্র পূর্বেই ম্বাদ সঙ দেওয়। হইয়াছে 
বিষু। খনি রাপোদেব। অহ্ইপ ছন্দ শ।চখনে বিলিয়ে[গঃ | 

বিষু্ ধষি এই মন্ত্রেদেবত। সলিল' এর, 
অনুষ্টপ্ ছন্দে গাথা, প্রয়োজন আছে ঢের । 
আভমনে পাপ নাশে এমন্ত্র পঠিত ভয় 
ভ্রিতাপ-তাপিত দেহ শাস্তির আন্বাদ লয় ॥. 

(হ্লান্াৎ হলহ্কাতাম্স আনিক্নম্ন সজ্জ ) 

রুদ্র খধিরাঁপে। দেবতীঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ ম।চমনে বিনিয়ে।গ:ঃ। 
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এই মন্ত্রে রুদ্রে খষি দেবতা সর্গিল 
রচিত প্রকৃতিচ্ছন্দে মন্ত্র অনাবিল । . 

আচমন কাধ্যে লাগে এই মন্ত্র খানি, 

পাপমুক্ত হবে দ্বিজ এই মন্ত্র'জানি॥ 

পুনম্মার্জন পূর্বববৎ-__ 

অঘমর্ষণ পুর্বববৎ__ 

এই মন্ত্রটী অতিরিক্ত পাঠ করিয়। দক্ষিণ হস্তে জল লইয়! আচমন করিবে । 

ও অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াঁং বিশ্বতোমুখঃ 

ত্ব' যজ্স্বং পষট্কার পো গ্যোতী রসে।হ মৃতং । 

সকল প্র।ণীর হৃদয় মাঝারে 

তুমি, হে তপন, রয়েছ । 
আন্তি-দানের তুমি হে মন্ত্র, 

তুমি ত সকল দেখিছ। 
তুমি ত অম্থৃত- রস, জ্যোতি তুমি 

তুর্মি যজ্ৰ রূপ ধরেছ। 
নিখিল সলিল তুমি, ছে দেবতা” 

একা তুমি সব হয়েছ ॥ 

জলাঞ্জলি দান এবং সূর্ধ্যোপস্থান পূর্বববৎ। যেকয়টা 
অতিরিক্ত মন্ত্র আছে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল। 

দধ্যঙ্উ|থব্্বপ খষিঃ হৃর্ষ্যা দেবতা ক্রাঙ্গী ত্রি্,প্ ছন্দ: স্ধ্যোপস্থানে বিনিয়ে।গঃ। 
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অথর্বার পুত্র সেই দধীচি ধষিররাজ-_- 
পরহিতে ত্যজি' প্রাণ দেবকুলে দিল লাজ 
এ মন্ত্রের সেই খষি দেবতা তপন ঘটে 

ব্রাঙ্মী-ত্রিষ্টুপ-ছন্দ-সুত্রে এমন্ত্র গ্রথিত বটে ॥ 
সুর্যদেব সাধনায় এমন্ত্-প্রয়োগ হয়, 

এ মন্ত্র জপিলে নর হয় নিত্য নিরাময় । 
ওঁ তচ্চন্ষু দেবহিতং, পুবস্তাচ্ছুক্রমুচ্চবৎ, 
পশ্ঠেম শরদঃশত”, জীবেম শবদঃ শতগ্ত 

শৃণুয়াম শরদঃ শতম্ প্রত্রন।ম শরদঃ শতমদীণাঁঃ স্ত।ম শখদ: শত" ভয়শ্চ 

শরদঃ এত।ৎ। 

জগতের আখি, পবিত্র-মুরতি, 

দেবতার প্রিয় উদ্দিছে অই 

পুরব আকাশে উজল তপন, 

ধাহারে আমরা প্রণত হই । 
শত বর্ষ ধরি, ' স্বাধীন ভাঁবেতে 

জীবন ধারণ করিতে ছ্বাই ; 

প্রসাদে তাহারি শত বর্ষ ধরি 

যেন ভালরূপ দেখিতে পাই । 

শ্রুতি-শক্তি যেন থকে অব্যাহত, 

বাগিক্দ্িয় যেন সতেজ রয়; 
শতবর্ষকাল কারু কাছে যেন 

দৈন্য নাহি কড়ু বহিতে হয়। 
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শত বরষের পরেও আমর! 

বহুকাল ধরি ওরূপ হই; . 
যেন সুধ্যদেব-__ করুণ! লভিয়! 

আমরা সতত সতেজ রই ॥ 

গু উদ্ বয়ং তমসস্পরি স্বঃ শান্ত উত্তরং। 

দেবং দেবজ্। সুর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥ 

সর্পের্বাৎকৃষ্ট জ্যোতি যার, সঙ্গ্বশ্রেষ্ঠ দেবতার 
উপাসন। কালে যেন পাই দরশন । 

মোর], সেই দেবারাধ্য, মুনিগণ-মন্ত্রসাধ্য 

নিশান্তে উদয়-প্রাপ্ত তেজন্বী তপন ॥ 

ও ব্বয়স্ূরসি, শ্রেষ্টে।রশ্মির্ববর্চে।দ। অসি, বর্চে! মে দেহি ॥ 

স্বতঃপিদ্ধ তৃমি দেব, ওহে দিবাকর ! 

সর্বেবোৎকুষ্টট কিরণ তোমার । 
তেজোঁদাতি। তুমি, তাই করিহে প্রার্থনা, _ 

তেজঃ দেহ তেজের আধার ॥ 

আ৷ কেঞ্চন রজস। বর্তমানে |, নিবেশয়মু তং মর্তর্ঞ্চ | 

হিরণ্যয়েন সবিতা! রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশন্ ॥ 

ভবদেব মতৈ-_. 

কন্ম-ভূমি-অবস্থিত যত জীবগণ 

তাহ।দের প।পপুণ্য সাক্ষী যিনি হন, 
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স্বর্ণ রথে আরোহিয়া 
যিনি শৃহ্য পথ দিয়! 

প্রতিদিন এই বিশ্ব করেন ভ্রমণ 
সেই সূর্যযদেবে মোরা করিব পুজন ॥ 

চান এতে 

শুন্য-মার্গে প্রভাকর, ঘুরি? ফিরি? নিরন্তর 

দেনত1, মানবে রাখি বথাযোগ্য স্থানে ! 

প্রকাশিয়। ত্রিভুবন স্বর্ণরথে আরোহণ-_- 

করিয়া তপন অই আসিছে এখানে ॥ 

সনস্ফ্রুত ব্যাখ?- 

ভ্ভবছেব-আকরুফ্জেনেতি। “সবিতা” অ।দিত্যঃ আয়।ঠি? আ।গচ্ছতি। 

কিন্তৃতঃ? দেব” দেবনাদি গুণযুক্তঃ। কেন? “রথেন”” কিন্তুতেন ? 

হিরণায়েন” ুবর্ণময়েন। কিছ্কুর্বন্ আয়।ত্ি? “ভূবন।নি পশ্তন্ ভূবনবন্তিনে। 

মন্ুম্তান্ গ্রক।শ| প্রক(শপুণ্যপাপ-কর্ভুন্ সাক্ষিবৎ নিরীক্ষম/ণঃ। তগা পনিবে- 

শয়ন” ম্বেমু শ্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন। কন? অমুতং মন্তাঞ্চ দেব|ন্ 

মনুষ্যাংশ্চ, সুরের্োদয়ে মনুষ্যাঃ স্বেযু কর্ন বর্তমান।ঃ দেবান্ প্রীণস্তি, 

প্রীতাশ্চদেবা: বৃষ্ট্য। দিন! মন্তষ্য।ন্ আপ্য।য়য়ন্তি, তেন দেবমনুষ্য।ণাং পঃস্পরো- 

পশ্লেষঃ | পুনঃ কিন্তৃতঃ সবিতা ? রুষণেন মলিনেন “রজসা' রাত্রিক(লেন স 

«“অ|বভ্তমানঃ অঙ্থদিনং পরাঁবর্তমাঁনঃ, গ্রায়েণ রাঁত্রিকালম্য রাগঙ্ছনকত্বাং রজস্তবম্, 

পুণ্যকর্মণামবরোধ।চচ কৃষ্তত্ম্। ারভাব:-_যঃলবিত। দেবমনুষ্যবা।প|র 

ব্যবস্থাপক: যশ্চকর্্নভূমি-নস্তিমাং পাপ-পুণ্যপাঁ্গী প্রন্যহং সময়াতি, তন্মৈ 

বন্নমর্চন|ং কুর্মইভি। 
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 আঙ্গহ্যান পূর্ববব-- 

(গাস্ত্ত্রীল পব্যান্স ) 

শ্বেতবর্ণ। সমুদ্দিষ্ট। কৌশেয়বসনা তথ] । 
অক্ষসুত্রধর| দেবী পদ্মাসনগত শুভ । 

অ]দিত্যমগ্ডল।স্ত:স্থা রহ্মলোকস্থিত।ণবা ॥ 

সুরযমণ্ডলে কিংব। ব্রহ্মলোঁকে যিনি 

নিয়ত করেন বাস বেদমাত! তিনি । 
বসেছেন পদ্মাসনে জপমাল। করে 

কৌধষেয়-বসন পরি' শুভ্রকান্তি ধরে ॥ 

(গাম্্ক্রীত্র আবলাহনন ) 

কৃতাঞ্জলি হইয়া 
দেবা খষয়ে।, ধ।ম দেবতা, গাঁয়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়ে।গঃ | 

ও তেজে|হসি শুক্রমন্তমৃতমসি ধাম নাম।সি। 

| প্রিয়ং দেবান।মন|ধৃষ্টং দেবযঞ্জলম্ ॥ (শুক্র দৈবতং) প।ঠাস্তর। 
হে গা়ত্রি! ত্বং (তুমি) তেঁজঃ অসি ক্রিক্ষতেজে।রূপিণী হও) শুক্রমসি 

সুর্ধারপত্থাৎ দীষ্থিমতী ভবপি (তুমি দীপ্রিমতী) শমৃত্তমগি (মুক্তি গ্রদা হও) তুমি 
উপাঁপকদ্িগের, নাঁম (এরণম্যা। সকলের বন্দনীয়। *ধ|ম (চিন্তনীয়] ও) দেবান।ম্ 
(উপ।|সকদিগের)। প্রিয়ং (বাঁঞ্িত) অন।ধৃষ্টং (আনভিভূত) দ্রেবমজনং (ঈশ্বরে।প1- 
সনার মন্ত্র)। 

(নাম) ন।ময়তি আত্মানং গ্রতি সর্ব(নিতি নাম, সর্ববৈং প্রণম্যাসি | 
(ধম) ধীকতে স্থ।পাতে চিত্তবৃত্তিঃ দেবৈঃ অত্র ইতি ধম, উপাসকৈ" 

শ্চিন্তনীয়াসি। অনা ধুষ্টং (অনভিভূতম্) 

দেব! ইঞ্জন্তে চানেনেতি দেন্যজনং, যগল।ধনং নৈদিকসন্ত্রঙজাতং তবমসি 
-- সর্ববমন্ত্রময়ত্ব।ৎ। 
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দেবগণ খধি এর, সবিতা দেখত, 

গায়ত্রীর ছন্সে রচ। এই মন্ত্র কথা ॥ 

গাঁয়ত্রীর আবাহনে প্রয়োগ ইহার; 

এইরূপ.চিরন্তন আছে ব্যবহার ॥ 

তুমি ব্রঙ্মতেজ, দেবি ! তুমি দীপ্তিমতী, 

হে গায়ত্রি! তুমি মাগে। মুক্তি প্রদায়িনী | 

উপাসকচিন্তনীয়! দেবপ্রিয় সতী 

উপাসন মন্ত্র তুমি সবিতৃ-রূপিণী ॥ 
2 

& গায়ত্র্যস্তেকপদী দিপধী ত্রিপদী চত্ুষ্পগ্যপদসি নহি পছাগে। নমগ্ডে 
তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরো রজনসে. 

ে গায়তি, ত্ব* একপরী৷ দ্বিপদী ব্রিপদী চতুষ্পদী চ ক্তবগি। আপৎ্ আসি 
যতো নহি পঞ্ানে। 

একপদী তুমি, দেবি। গায়ন্রি জননি ! 
ভৃভূবঃ স্বঃ ত্রিভুবন প্রথম চরণ, 
তুমি মাতা সর্ববারাধঠ যুক্তি-প্রদ্।য়িনী, 

খক্, যজুঃ, সাম, তব দ্বিতীয় চরণ ॥ 

তোমার তৃতীয় পদ তিন বায়ু হয়, 

সবিতা! চতুর্থপদ, সাধকের কয় ॥ 
না পায় তোমারে, মাগে।) কেহ অনায়াপে, 
সেহেতু অপদ বলি তন্ত্রকার ঘেষে ॥ 

ভিন স্বাখু-গ্রীণ, অপাঁণ, ব্যান। (বজো গণাভীতায় শুদ্ধ সত্তুণ পূর্ণায়) 
দর্শতাঁয় (দর্শনীয়।য় ছুর্লভতব।ৎ কেবলং দৃষ্তমানায়) 
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রজো গুণাতীত অই চতুর্থ চরণ 

সুধ্য তব, নমি তায় হয়ে শুদ্ধমন | 

( গাল্সভ্রীল্র জআনাছি ) 
*গাঁযত্রা। বিশ্বামিত্র খধিঃ» উনাদি মন্ত্র পূর্ব্বেই ব্যাখা।তি হইয়াছে । 

€ গান্আী ১, 

ও ভূভুিঃ স্বঃ। তৎসবিতু বর্েণা”, ভর্গে। দেবস্ত দীমহি। পিয়ে। য়ে! নঃ 
2চাদয়।ৎ ও ॥ 

শ+উ+4ম্্-৭ম্। শকব্রঙ্গ। উল্বিষু। মল্মহ্েশ্বর। ইচাঁব প্রমাণ 
পুষ্পদন্ত প্রণীত মহিষ্ঃস্তে।রে প।ওয়। মায় । 

অকারাদি তিন বর্ণে মিলিত হইয়। ওষ্, 

বুঝাইয়| জিভুবন স্বরগ পরথিবী ব্যোম। 

রঃ ষজুঃ সাম এই তিন বেদ বুঝাইয়া 

ব্রহ্ম! বিষ্ণু রুদ্রে মুর্তি, তিন দেব প্রকাশিয়|। 
জাগাৎ স্ত্রষুপ্তি স্বপ্ন এই তিন আবস্থায় 

প্রকাশি তোয়ারে, দেব, স্তরতি-কথ। সদ|.গায় ॥ 

সম।সনিষ্পন্ন হ'য়ে তোম।কে সমস্তরূপে 

আবার হইয়। ব্যস্ত স্তৃতি করে ব্যষ্টিরূপে ॥ 
সুন্মন-নাদ-ধকনিদ্বার। তে|মার, ত্রিগুণাতীত, 

করে স্তৃতি কোনরূপে হয়ে নিজে উচ্চারিত ॥ 

1. পত্রয়ীং ভিম্ে। বৃ্তীস্থ্িভুবনমথে। জীণপিন্ুর|*_- 
নকারাসৈ বর্ে-স্থিভিবভিদধত্তীর্ণ বিকৃতি | 
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তুীয়ন্তে ধ।ম ধ্বনিভিরবরুন্ধান মণুভি: 

সমস্তং ব্যস্তং ত্বীং শরণদ গৃণ।ত্যো মিতিপদম্ ॥ 

বিশ্বনিয়স্তা বিশ্বেশ্বর স্থষ্টি, স্থিতি ৭ প্রলয়ের জন্তা এই ত্রিগুণ।ত্মক “তিন 

ৃষ্ঠি ধারণ করেন। সর্ববেদসার ও শব্দটা ব্রঙ্গবচক।  ভূঃ (পৃঁথবী) ভুবঃ 
(অন্তরীক্ষ) স্ব: (নর্গ)--এই ক্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ সেই পরমারাধ্য 

পরব্রন্দের মুত্তি; «আমি এক| বহু হইব” এইরূপ শ্ুতিদ্বারা বুঝ| যাঁয়, ( “ভহং বহু 

স্টাম্ প্র্ায়েয়*) তিনি বহুরূপ ধারণ করিয়।ছেন। তাহা ভইলে তীাহ!কে মবিত। 
বল! যায়। সর্ধ্বভূতের জন্ম যাহা! হইতে হইয়।ছে (বেদা্ত দর্শন বলেন) “জনম গ্স্ত 

যতঃ” (তৎ তন্ত সবিতুঃ) সেই বিশ্ব প্রপবিতাঞ্চ বিশ্বনাথের যে ভর্গ 1 অর্থাৎ যে 
তেজঃ তাগাকে শামি চিন্ত। কি । সেই ব্রদ্মতেজ কিপ্রকাঁর এই জন্য বরেণা পদটা 
দিয়। বুঝাইয়াছেন। বরেণ্য -বরণীয় সকলের গ্র।থনীয়। সকল পাঁপ, সর্বববিধ 
বাসন।কে ভাঙ্জিয়। মূল নষ্ট করে সেই তেজ 7 এই জন্য নাঁম র্গ॥ 
৮৫৫ লুক  শীনী? 

সবিতা! সর্ববভূতান।ং সর্ব ভাঁবাঁন্ প্রস্থয়তে । 
সবন।ৎ প।বনাচ্চৈৰ সবিতা তেন চোচ্যতে ॥ 

ভূজিঃ পাঁকে ভবেদ্ধাতুর্বন্থ।ৎ পাবয়তে হাসো | 

ভ্রাজঙে দীপ্যতে যন্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥ 

কালাগ্রিরূপমাস্থ।য় সপ্তাচ্চিঃ সঞ্কুরশ্মিভিঃ | 

ভ্র।জতে তথ স্বরূপেন তন্মান্তর্গঃ সউচ্যতে॥ (যোগী যাজ্জবন্ধয) 

"তৎ” তন্ত সবিতুঃ তং "ভর্গং” তেজঃ “ধীমহি* চিন্তয়ামঃ ॥ কিন্তৃতন্য 

হস্ত সবিতুঃ সর্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থ: | পুনং কিন্তৃতন্য *সবিতুঃ? দেবস্ 
দীপ্তিক্রীড়াযুক্তন্ত। কিন্ভূতঃ ভর্গঃ? “যো ভগ? *নঃ” অন্ম।কং “ধিয়* বুদ্ধী: 

“গ্রচোদয়।ৎ” প্রেরয়তি ধর্্ার্থক।মমোক্ষেযু জশ্ম।কং বুদ্ধীঃ যে! ভর্গে! নিয়োজয়তী- 

ত্র্থঃ (ব্রাক্ষণসর্ববস্থ) ॥ 
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* জ্রিতাপসস্তপ্ণ জীবের পরমশাস্তির জন্য উপাপনীয় সেই ব্রঙ্গ আমাদের 

বুদ্ধিকে পুরুষাঁথবিষয়ে পরিচ।লন! করিতেছেন5$ অ।মি সেই বিশ্বরচনাদি জীড়াশীল 

পরমেশ্বরের তেজ চিন্তা করি। ও 

মহাব্য।হৃতির সহ মিশিয়। ওঙ্কার রয়, 

গায়ত্রীর পাশে বসে নির্ববাণের ছার হয় ॥ 

ওক্কাঁ9র পুব্বিক|ন্তিশ্রে। মহা ব্য।ছতয়ে|হ বায়2। 

ত্রিপদা চৈব সবিত্রী বিজ্ছেয়ং রঙ্গণে[মুখম্ ॥ মেনু) 

ঞনুর্) খধিং হর্ষে।| দেবত| সর্যোপস্থ।নে বিশিয়ে।গঃ ও হুর্যান্ত|বৃতমন্ব|বর্তে ॥ 

€ নিলহনভঞ্ন্ন ১ 

ও উন্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ববতবাপিনী । 

ব্রা্ণৈ: সমনুজ্ঞ!ত| গচ্ছ দেবি যথা সুখং ॥ 

এই মন্ত্রে জল দিবে। 

দেহ ক্ষেত্রে অবশ্থিত মেরুদণ্ড-শিরে 

সহত্রারে গায়ত্রী জনশী 

করে বাস; ওগো দেবি ! ভক্তের আদেশে 

ফির যাও আনন্দে আপনি ॥ 
সূর্ধ্যার্ধ্য ও সূর্ধ্য প্রণাম করিয়া! আচমন করিবে । 

*মকল পুস্তকে এই মন্ত্র ন!ই। 
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( খণ্ধেদীয় সন্ধা। মন্ত্র) 
ও শন অ।পোপনন্ধ1ঃ শমূ নঃ সন্বনূপ্যাঃ, শমঃ সমুজিয়। আপঃ শমুনঃ মন্তকৃপায।ঃ ॥১ 

ধন্বন্ত1ঃ আপঃ ( মরুদেশ-জ।ত-জল-মকল ) নঃ (ছামাদের) শং (পাস্তির্জন্ক 

কল্যাঁপ কধ হউক) শনৃপ্যাঃ অনৃপদেশ-ভব।: 'আ।পঃ (জলময়-দেশজা ত-জনীরাশি)) 

নঃ (আনাদিগেগ) শং শান্ত ভবন্ত (মঙ্গলজনক হউক) সমুদ্রিয়াঃ আপঃ (শাগরেব 

জল) শআমাদদিগের কলায।ণপ্রর্দ হউক। তথা কুপা|ঃ কৃপভব।: ভপঃ (কুপের 

জল) পঃ (অ(ম|দের) শম্ উ সম্ফ শাত্তো এব ভবন্। 

& দ্রপদাদিব মুমুচ(নঃ, স্থিন্নঃ মতো মলাদিব। পৃ পবিক্েেণেব।জ্যম।পঃ 

শুন্ধন্ত মৈনসঃ ॥ ৯ 

বিশ: (ঘর ব্যান্ু) দ্রপদাৎ (তরুমূল আশ্রয় কিয়!) মুমুচ।নঃ (ঘণ্ম মুক্ত 
হয়) সাত: (মা ব্যক্ষি) মলাৎ মুক্কে। বি (শারীরিক মর হইতে মুক্ত হয়) 
যথা আজা (ঘ্বত) পনিত্রেণ (সংক্কার নিপির দ্বার! শর্থ(ৎ মন্ত্র ছারা) পৃশং (পবিত্র) 
ভবতি (ভয়) তগা গআ।পঃ (সেইরূপ গল সকল) মা (আমাকে) এনসঃ (পাপ £উতে) 

শুন্ধন্থ (পবিত্র করুক) । 

$ আপে। হিষ্ঠা ময়ে।ভূব স্ত| ন উর্দে দধ|তন | মে রণ।য়চক্ষসে ॥ ৩ 

ক্তেআপঃ (হে জল সকল) হি যন্মাৎ (যেস্ছেতু) ময়োভুবঃ ময়: স্রথং তল্গা উঃ 

নুখদায়িগ্ঠঃ স্থ ভবগ (যেহেতু তোমর! সুখ দায়ক ভও) ত| তস্মাৎ (সেই ভেতু) 
নঃ জস্ম।ন (আম।দিগকে) উর্জ্ে অন্নায় দধাতন (অন্নভোগের 'সধিক।র দা) 
এব' মনকে (মহতে) শ্রেষ্ঠায় রণ|য় (রমণীয়।য়) চক্ষসে (দর্শন|য়) দধা!তন। মহৎ 
এবং সুগার ব্রঙ্গ দর্শনে অপিকাপী কর ॥ 

ইহক।লে অন্ন দ[ন কর এনং পরক!লে রমণীয় ব্রচ্ধ দর্শন দ্বারা আখ।নিগকে 
ন্ুখী কর ॥ রমধীয় শব্ধ স্থ৷নে রণাদেশ হইয়াছে। 

ও যো বঃশিবতমে! রসন্তন্য ভাজয়তেহছ নঃ ॥ উশভীীরিব মাঁতবঃ। ৪ 
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তে-ভা|পঃ (ভে জল সকল) ব;ঃ যুল্ম।কং (ভে।ম|দ্িগের) যে! রস: শিবতম:.(ত্য্ত 

কল্যাণ কর, অত্যন্ত মঙ্গণ প্রন) তন্য রসন্ত (সেই রসের) ইহ নং (অ।মাদ্দিগকে) 

ভাজয়ত (ভাগী কর) ভোমরা কি প্রকার? উশতীঃ ইচ্ছাবতাঃ মাতরঃ ঈব 

(গুত্র হিতৈষিণী জননীদের হায়) পুত্রের মঙ্গলাকাজ্জিনী জননীর! যেমন পুত্রদিগকে 

স্তন্য-লীর-ধ|রা দান করিয়া তাঁহ।দেখ কল্যাণ সাধন করেন সেইরূপ ছে।মর1ও 

আমাদিগকে তোম|দের কলাণময় রস ভে।গের আপিকারী কর ॥ 

ও তন্ম। অরং গম।ম নে যন্ত ক্ষয়ায় জিন্বণ | 

আপে! জনয়ণ! চ নঃ॥ ৫ 

তে আাঁপঃ (হে জল সকল) বঃ (তে।মাদিগের) তশ্মৈ তশ্মিন রমে (সেই রসে) 
সপ্তম্যর্থে চতুর্থী) রং (অলম্) পর্যাপ্িং গমাম (গচ্ছ।মঃ) সেই রসে ভাগর।' মেন 

পরিতৃপ্ত হট -যস্ত রসম্ত মেন রসেন (যে রসদ্বারা) ক্ষয়ে স্থানে (সমগ্র জগতে) 

সর্ব্বান্ জিন্বণ গ্রীণয়থ' (সর্ববক্র সকল পদ!৫থকে তৃপ্ণ করিতেচ) কিঞ্চ তত্ররসে আন্ম।ন্ 

জনয়থ (এবং তোমরাও আঁম।দিগকে সেই রসভোগে চধিকারী কর) ॥ 

ও খাতঞ্। সতাঞ্চ|ভীদ্ধ|ৎ তপপেহ্ধ্যজায়ত। হতে রাত্র।জায়ত, ততঃ 

সমুদ্রো ঘর্ণবঃ।॥ ও সমুদ্রাদর্ণব|দ্বধি, সংবৎসরো শ্জায়ত। আঙ্োর|তাণি 
বিদুপদ বিশ্বল্তমিষতো বশী ॥ 

 কুর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধতা যথ পূর্ন্ন মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃশিবীক্চান্ত রিক্ষমথোন্বঃ | 

খতং সতাঞ্চ আাসীৎ। (খত ও সত্যরূপ পরক্রক্ষ মাত্র ছিলেন। ততৎক|লে 

একমাত্র ক্রহ্মই ছিলেন) মহ[ূপ্রলয়ের সময়ে ব্রন্গমাত্রই ছিলেন। ততঃ রাত্রী 

ভজ।য়ত (ঘোররুফ্জতমস|চ্ছন্ন ছিল) (তার পর স্থষ্টির আস্ত সময়ে) তপস: 

(অদৃষ্ট'প্রভানে, প্র।ক্তন কর্মফলে, অর্থাৎ পূর্বব পূর্ববকল্পন্থিত জীনগণের কর্মমফলে) 

সমূধঃ আজায়ত (সমুদ্দ উৎপন্ন হইল) সমূদ্র কেমন? অর্ণবঃ (পানীরযুক্ত) র্থ।ৎ 

জলময় সাগরের উৎপত্তি হইল। সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ জলর।শি 
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উৎপন্ন হুইগাঁছিল। ভীদ্ধাৎ এইটি তপসঃ এই পদের বিশেষণ ; তাভি (সর্রবতো 

ভাবে) ইন্ধৎ (ফলোন্মুখ) অভীদ্ধাৎ তপসঃ (সর্ববতে|ভাবেফলে|ন্ুখ অনৃষ্ট বশত:) 

ততঃ- মমুদ্রাৎ্ ধাঁতা অঙ্জায়ত (তাঁহ।র পর সেই কারণবাঁরি হইতে বিধাতা 

জন্মিলেন) ধ(ত। কেমন? মিষতঃ বিশ্বস্ত বশী (মহ প্রলয়ে বিলুপ্ধ জগতের নির্ম।ণে 

পটু) 'আসৌ ধ1তা (সেই বিধাত|) যথ পূর্ববং (প্র।ক্তন সৃষ্টির সয় ুধ্যাচন্ত্রমসৌ 

ুর্য এবং চন্দ্রকে) অকল্পয়ৎ (স্থষ্টি করিলেন ) কিন্তুতে সৃর্ধ্যচন্দ্রমসৌ ? 

কি গ্রক[র? রাত্রণি বিদধৎ (আহঃ এবং র।ত্রি অর্থাৎ যে ছুটাতে দিন ৭ রাত্র 
করে, কুয্য দিন ও চন্দ্রম| পক করেন) তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাঁগিণ। 

ততঃ (হ্যয এবং চন্দ্রের উৎপগ্ডির পর) ংবৎসরঃ আজায়ত (সংবৎসপেণ স্থষ্টি হইল) 

'অগে। (অন্তর) দিবং (ন্বর্গ) পৃগিবী।ং (পুথিবী) আন্তরিক্গং (আকাশ) চ (এবং) স্বঃ 

(স্বর্গ 'লে।কের উপরিস্থিত মহঃ জনঃ তপঃ সত্াপে।কগুলি) পাত। আকল্পয়ৎ (হষ্টি 

করিলেন)। 

প্ঘ|নুবাদ সাঁমবেদীয় সন্ধ্যায় দেওয়া! হইয়াছে। থ্যাাপূর্ববমকল্পয়ৎ” এই 
কথাটী দ্বারা বুঝ যায়, সষি-গ্রবাহ আনাদি ॥ হামুক দিন হইতে ন্থষ্টির ভারত 

এ কথ| কেহই বলিতে পরে না। এক এক কল্লে এক এক ক্রঙ্গ। স্থষ্টির ভর 

গ্র1প হয়েন। কৰি বিছ্ভাপতি বলেন-_- 

কত চতুরানন মরি মরি জাওত, 

ন তুয় আদিঅবসানা। 

তোহে জনমি পুন তোহে সমাঁওত 

সাঁগরলহরীসমান। ॥ 
দ্বশনিকগণ' সকলেই একবাক্যে স্থষ্টির অনাদিত্ব স্বীক।র কৃরিয়াছেন ॥ 

€প্রাপাম্মান্ম 3 

বিষয়-রাঞ্গে পরিভ্রগণশীল মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অর্থাৎ মনের ছা 
দুর করিতে গ্রাণায়ামের প্রয়োজন ॥ 
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মনের চাঞ্চল্য দূর ন| হইলে সন্ধয।। পৃজ।, জপ, যজ্ঞ কিছুই ফলগ্দ হইবে 

ন|। প্র।ণায়ামপ্রভ।বে মনকে পরমেশের পদপন্মে স্থ।(পন করা যায়। তাহাঁতেই 

ত।হর গ্রসন্নত। লাভ কর! ঘায়। | 
|] 

গ্রন্থ মন্ত্রের উচ্চ।রণের 'অগ্রে খেই মন্ত্রের প্রকাশক খধি, ছন্দ, সঞ্্ের 

উদ্দিষ্ট দেধত| এবং কে।ন্ কাজে উহার গ্রয়েঞ্জন তাহ। ম্মরণ কর। উচিত। 

স্থতরাং গর।ণায়ামেরও গধ্যাদি গ্রথমে দ্রেওয়| হইতেছে | 

ও ক।রন্য ইত্য।দি মন্ত্র এবং গাঁঠ।র অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়। হইয়াছে | 

সপ্টরবা।ঙগতীন।ং বিশ্ব/মিত্র-জমদগ্রি-ভরদাঁজজ-গৌতমাতি-বশিষ্ঠ-কগ্প| খাষয়ঃ 

চাগ্রিব।যাদিত-বৃহম্পতি-বরুণেন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবত। গয়ক্রুঞ্থি-গন্ুষব-বুহতী- 

পওক্তি-ত্রিষ্টপ্ জগতাশ্ছন্দাংপি, প্রাণায়ামে বিনিয়েগঃ। পাবিত্রা। বিশ্বা মিত্র খধিঃ, 

সবিত| দেবা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্র।ণ।য়।মে বিনিয়ে|গঃ ॥ ৭ 

প্গ|য়ত্রী শিরসঃ” ইতি মন্ত্র পূর্বেব বল! চইয়াছে। 

বিশ্বমিত্র, জমদগ্রি, মহাতপা। ভরদ্ব'জ, 

খধি হন সপ্ত ব্যাহ্ৃতির | 
গৌতম মহধি, অব্রি" বশিষ্ঠ, কশ্যপ আর, 

যথাক্রমে জানিবে সুস্থির ॥ 
অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দেব₹-- গুরু রহস্পতি হন 

বরুণেজ্ বিশ্বদেব উহার দেবতা! | 

রুহতী, জগতী, পঙ্ভি, গায়ত্রী, উঞ্চিক আর 

অনুষ্টপ্ ব্রিষ্টপেতে রচিত একথা ॥ 

প্রাণায়ামে প্রয়োজন ইহার, জানিবে সবে, 

সাবিত্রীর বিশ্বীমিত্র, দেবতা সবিতা । 
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' গায়ত্রী মধুর ছন্দে গ্রথিত হয়েছে ইহা, 

প্রাণায়ামকাঁধ্যে লাগে এই মন্ত্র কথ। ॥ 

৪ ভূঃ ৪ ভুবঃ উত্যাদি মন্ত্রে প্রাণায়াম পুর্বববৎ। 

(পুনম ভঞ্জন্ন ) 

& গঙ্গে চ মমুনে চৈন ইনাদি মঙ্গেবছ্ছাবা জল শুদ্ধি করিয়! গপোভিষ্টেভি 

মন্ত্রে ৯ বাণ মণ্তকে জল ছিট।ইবে। 

(আছেক্মম্ন ) 

(প্রান্তঃ অক্ধণাম্্ আকস্মম স্জ্ভ্) 

নুর্ধ্যশ্চেতান্ত ব্রহ্ম খষিঃ কুর্যযমন্। মন্যুপতয়ো দেনতাঁঃ প্রকৃতিশ্ন্দ হা।চখনে 

বিনিয়োগ: । 

সূর্য্য, মনু, মনুযুপতি উহার দেবন্তা, 

ধধি ব্রন্ম। এই মন্ত্রে মেনে।; 
প্ররৃতির ছন্দে রচ। এই মন্ত্র খানি, 

আচমনে প্রয়োজন জেনে ॥ 

০ক্নধ্যাহ্ভ জ্নক্জাান্্ আঙস্মম্ন অজ্১ 

'আপঃ পুনত্বিতান্ বিষণ্ণ বিরাপো। দেবতা, শুষ্িপ্ ছন। আঁচমনে বিনিয়োগ: | 

ও আাপঃ পুনস্থ পৃথিবীং, পৃথিবী পৃত। পুনাতু মাম্। পুনন্ধ বরক্গণম্পতি বর্গ পুতা 

পুনাতু মাম। যছুচ্ছিষ্ট মভেজ্যং, যদ্ বা ছুশ্চবিতং মম। সর্ববং পুনস্ত ম/মাপো- 

হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহ গু স্ব! ॥ 

পণ্ডিতবব শ্যাম।চরণ কবিবতু মহ[শয়েব পুস্তকে খগ্েদীয় সন্ধা! প্র।ণায়ামের 

পর পুনশ্বার্জন পণে আচমন এবং তাহার পবে আ।ব।র ১৩টা মন্ত্রে পুনর্শ্জলে র 
ব্যবস্থা! গ!ছে । কিন্তু স্বৃতিতীর্থ মহ।শয়েব পুশ্থকে পুনর্ধ[র্জন মন্ত্র একব।র গাত্র 
দেয়! ভইয়াছে। 



৪৯ 

ম|পঃ পৃগিবীং পুনস্থ গেল পৃথিবীকে পবিত্র করুন) পৃথিবী পৃত| সতী মাং 

পুন।তু (পৃথিবী পবিত্র হইয়। আ।মাকে পবিত্র করুন) চাপ; ব্রন্ষণ: পতিং পুনস্ত 

(জল বেদের ধ্যাপক আচার্যকে পবিত্র করুন।) তহৎ ব্রহ্গ (সেই বেদ) 
(আঁচ।ধ্যদেব কর্তুক উপদিষ্ট সেই বেদ) পৃ! (পবিত্র হইয়া) মাং পুন।তু (অ।মাকে 

পবিত্র করুন) | যত উচ্ছিষ্টং (য|হা অন্থের ভূক্ত/বশিষ্ট), অভোজ্যং (খাত ভক্ষণ) 
অগবা অগা যে অগ্তের উচ্ছিষ্ট, ভাহ। ভক্ষণ কর) যদ্ বা আন্তৎ দুশ্চরিতং (অন্ত 

আসদ|চরপ) হাসত।ং প্রতিগ্রহঞ্চ (আমৎপ্রতিগ্রহ জনিত যে কিনতু পাপ) তৎ সর্ববং 

(সেই ঘকল পাপ দূরীভূত করিয়া) শা।পঃ মাং পুনজ্ (জলনার।য়ণ ভাঁমাকে 

পবিত্র করুন |) পছ্য।জুব।দ পূর্লে দেওয়। হইয়াছে । 

(তাাম্সঞ্ সনজ্জ্যান্ আচ্ক্মন স্নজ্ত্র) 

আগ্রিশ্চেতান্য রদ খধি, রগ্রিমন্ছা মনু)পতয়ে! দেবঙাঃ গ্রকৃতিশ্ছন্দ গাচমনে 
বিনিয়ে।গঃ | 

এই মন্ত্রে রুদ্র খষি, ছন্দ প্রকৃতির, 

সায়ংকালে পঠনীয় জানিবে সুধীর ॥ 

অগ্নি, মন্য্যু, মন্যুপতি দেবত। ইহার, 

আচমনে এই মন্ত্র হয় ব্যবহার ॥ 

শান্ত পুস্তকে এইরূপ প।5 দেখা যায়। 

অগ্িশ্চেত্যান্থবাকম্ত য।জ্জিক উপনিষদুৃষিঃ (ছগ্রি-মঙ্গা-মনাপতাঙানি দেবতাঃ) ) 

অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষস্ত মিতার্চন্য চতুবিংশতাকঙ্গর। গায়রী, যদক্ষেত্য।রভা ময়ীতায্তশ্ 

পঞ্চপদ। পড্ক্তিঃ উদ্মহমিত্যারভ্য ্ব।হেত্যন্তন্ত দশ।ঙ্ষরপ|দাভ!মুপেত। বিরাট 

চন মস্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ॥ 

অগ্নি, মনু, মনুযুপতি, দিবল দেবতা এর 
উপনিষদ নামা! খষি করেছেন যজ্ঞ ঢের। 



রক্ষস্তাং-পর্য্যন্ত অংশ চতুধ্বংশত্যক্ষর।য় 

গায়ত্রী ছন্দেতে রচ। পঙক্তি ছন্দ পুনরায় । 
যদহৃু। হইতে ময়ি, জাঁনিবে সাধকগণ, 

বিরাট-ছন্দেতে গাথা, আচমনে প্রয়োজন ॥ 

দশটী অক্ষর যার, যাহার চরণদ্বয় 

সে ছন্দ বিরাট নামে বেদেতে পঠিত হয় ॥ 

সি 

( পুন্্মাজ্জান ) 
পুন্নন্স্ীভক্জন্ন সজ্ঞ্রে অভি্রিক্ সনজ্্রগুিক্র 

অন্নুবাদ ছেওুস্া গেল। 

ও ঈশান| বাধ্যান।ং ক্ষয়ভ্তীশ্চর্সণীন।ং | অপো যাঁচ।মি ভেমজং ॥ 

বাধ্য।নাং ঈশান! (রীতি ভর্থ।ৎ এবং ধান্য যব গ্রভৃতি শন্তের ঈশ্বর) চর্ষণীন।ং 

(ম।নবদদিগের) ক্ষয়ন্ত।ঃ (জীব্নরক্ষক) অপঃ (সেই জলের নিকট) ভেষজং যাচ।'ম। 

পাঁপ|পনো দন অর্থ।ৎ প1প-ব্য1ধি-বিন।খরূপ সুখ প্রার্থন! করি)। ১ 

যে জল শস্তের প্রভু ত্রীহি, যব আদ, 

রক্ষা করে মানব জীবন ! 

পপ, ব্যাধি হোক নাশ নিয়ত আমার, 

জলপাঁশে এই আকিঞ্চন ॥ 

71 অগ্প. ঘে সৌগো আত্রবীদন্ত ধিশ্বানি ভেষজা। আগ বিশ্বশল্ুবং ॥ ২ 



৫১. 

অপ্নু (জলে) অন্তঃ (মগ) বিশ্বীভেষজ। সন্তি সর্বানি ওষধানি সম্তি (সমস্ত 
ওবষধ আছে) ইতিমে মহাং মন্ত্র দিনে মূনয়ে সোমঃ অব্রবীৎ ইহা পোমদেব 
আমাকে বলিয়।ছেন। তথা বিশ্বশস্তুবং (সর্ববশ্য জগতঃ সুখ করং এতন্স/মকং 
অগ্নি অগ্স,বর্তমানং সোমঃ অব্রবীৎ॥ 

জগতের হিতকর আছে দেব বৈশ্বীনর, 
আর আছে নিখিল ওষধি। 

জলমাঝে নিরন্তর সর্ববব্যাধিন।শকর. 

কহিলেন সোমদেব নিধি-॥ 
ও আগ: পুণীত ভেষজং, বরূখং তন্বে মম। জোক্ চ সু দূশে। 

হে সাপঃ (হে জল !) মম তন্বে (আমার শরীরের জন্য) বরূগং (রোগনাশক) 

ভেষজং (ওষপ) পুণীত (প্রস্তত কর) কিঞ্চ জ্োক্ (চিরদিন) সধ্যং দুশে (স্্্যকে 

যেন দেখিতে পাই) 

হে জল! প্রস্তুত কর রোঁগের গঁষধি 

আমার দেহের লাগি, ঘোচে যাহে ব্যাধি ॥ 

নীরোগ হইয়া ষেন দেখিবারে পাই 
চিরকাল সূর্যদেবে, এই ভিক্ষা চাই ॥ 

গ ইদমাপ: প্র বহত, যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। 

যদ্বাঁহ মভিছ্ুদ্দোহ, ঘদ্ বা শেপ উতানৃতং | 

আপঃ (হে জল) ময়ি (আমীতে) যৎকিঞ্চ দুরিতং (ষে কিছু অজ্ঞানকূত পাপ 

আছে বা (অথন্া) অশ্ং (আগ) 'গভিছৃপ্রোহ (জ্ানপূর্র্বক যে অন্টের অনিষ্ট 
করিয়াছি) অথবা শেপে (স।ধুজনকে গলি দিয়াঁছি) উত (অপিচ) অনুতং (মিথা! 

বলিয়াছি) তৎ ইদং সর্ববং "গপর1ধঞ্জাতং (সেই সব অপরাধ জনিত প।প দুরে 
লইয়! যাঁও)। 



৫২ 
আমাতে অক্জঞানকৃত আছে যত পাপ 

অথব। পরের মানে দিয়।ছি সন্তাপ। 

সাঁধুগণে দিছি গালি, মিথ্য। ব্যবহার, 

দূরে, লয়ে যাও জল, সেই পাপভার। 

ও ।পো শগ্ঠ।ন্বচারিষং রসেন সমগন্মভি | 

পয়ন্বানগ্ন আ। গহি তং আস সং স্থজ বর্চস| ॥ 

অগ্য (অন্মিন্ দ্রিনে) অবভৃথ্ার্থম আঁপঃ অন্বচারিষং (জলাঁনি 

অনুপ্রবিষ্টোহন্মি) আজ আমি সলিলে ছাবগাহন করিয়াছি । 
রসেন সমগন্মহি (এবং তাহার রসের সহিত মিলিত হুইয়াছি) হে 

অগ্নে (হে অগ্রিদেব !) পয়স্বান্ (জলবিশিন্ট) অ গহি (এস) 
তংম। (তাদৃশ স্নাত আমাকে) বর্চন। (তেজের সহিত) মংস্যজ 

(সংযুক্ত কর)। 

তাহার রসের সহ রয়েছি মিলিত, 

করয়াছি আজি জলে সান । 

প্রবেশিলে জল মাঝে, ওঁহে বৈশ্বানর) 

তুমি, দেব, তাই পয়ন্বান্ ॥ 

এই কর্মে, বৈশ্বানর, কর আগমন, 

আমারে তেজের সহ কর সং যোজন, ॥ 

( অহ্যন্নশ্রপ ) 

অঘ মর্ষণ মন্ত্র ও তাহার পদ্যানুবাদ পূর্বেই দে ওয়! হইয়ছে। 



৫৩ 

(জ্রুর্ঘ্যা্য -প্রাভিও শু লাম সঙ্গ্যাস্) 
€ কারস্য বন্ধ খষি রগ্রি দেবত|। গাযত্রীচ্ছন্দে। মনতাধা।হ্তীনাং গ্রজ/পতি 

খর্ণষঃ গ্রজ।পতি দে্বিত| বৃ ীচ্ছন্দে। গাঁ] বিশ্ব।গিত্র খধিঃ সবিতা দেবতা 
গায়রীচ্ছন্দ; কুর্ধযারধ্যদ।লে নিনিয়োগঃ। গু ভুভূবিঃ স্বঃ। তৎ সবিতু বর্বরেণ্য' 
ভর্গে! দেবন্ত ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচে।দয়!ৎ। 

ওক্কারের খষি ব্রহ্মা, চৈতন্য দেবত।) 

গাধত্রীর ছন্দে বদ্ধ ; মহা ব্য হৃতির 

পরমেঠী প্রজাপতি, খষি পুণ্যচেতাঃ, 
দেব হন প্রজাপতি হুন্দ বৃহতীর ॥ 

গায়তীর মন্ত্র ডট বিশ্ব(মিত্র ধীর 
সাবিত্রী দেবত। হয়, ছন্দ গায়ন্ত্রীর 
জলাঞ্জলি দিতে সুধ্যে হয় প্রয়োজন, 
শ্রতিউপদেশবাণী রাখিবে স্মরণ ॥ 

( কমঞ্ধযাজ্ভ অক্াটান্ ) 

'আকষ্েন ইত্যাদি মন্ত্র এবং তা্াব পদ্চ।নবব।দ পূর্বেই দে ওয়! হইয়।ছে। 

(জ্তুম্্যোপ্পজ্ছান্ন ) 

ও অদাবাদিত্যে। ব্রহ্ম 
ূর্য্যই পরম ব্রন্গ জানিবে শিশ্চয় | 
বৈদিক সিদ্ধান্তবাণী, করিবে প্রত্যয় ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করি? কবি? প্রদক্ষিণ । 

'জলাঞ্জলি দিবে সুধ্যে সবে প্রতিদিন ॥ 



€৪ 

অহ্যা মন্ত্র পুর্ব" 

অঙগম্য।স পুর্বববত-- 
( ব্বাআাহম্স ) 

গু আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভষ । 

গ।য়ভ্তং হায়সে যস্ম।দ্ গায়ভ্রী ত্বং ততঃস্তা ॥ 

€হ বরদে ! জপকার্ষ্যে এস একবার 

যেই জন করে গান তাহারে করহ ত্রাণ 

তেই সে গায়ত্রী নাম হইল তোমার ॥ 

(গাস্অভ্রীন্্র শ্রাণজ্ন ) 
ও খগ.যজু: সামব্রিপদ।ং তির্যাগৃষ্ধ।পরদিক্ষু ষট্কৃক্ষিং 
পঞ্চশিরস মগ্রিমুখীং ত্রহ্ষশিরস্ক।ং রুদ্রশিখাং স্ধ্য- 
মগুলস্থাং কৌষেয়বসনাং পল্ম।সনস্থ!ং দণ্ডক মণ্ডন্বক্ষস্থত্র! 

ভয়াঙ্ক-চতুভূজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রান্বর।নুলেপন শ্রগা- 

ভরণাঁং শরচ্চজ্দ্-সহত্র প্রভাঁং সর্বদেবময়ীং ধাায়েখ। 

যাহার চরণ খগ্ যজুঃ সাম, গ্রাঁচটা যাহাঁর শির, 
উদ্ধা অধঃ আর দিকৃ চারিটাতে ছয়টা উদর শ্ফির», 
মস্তক যাহার দেব পদ্মযোনি, বহ্ছি যাহার মুখ, 

যাহার হৃদয় আপনি মাধব, যাহারে স্মরিলে হুখ ॥ 

্বয়ং রুদ্রে শিখাঁটা যাহার, সুূরঘ মণ্ডলে থাকে, 
দণ্ডকমণ্ডলু জপমাল। আদি যে করকমলে বাঁখে। 

বসি পন্মাসনে পষ্ট বাসপরি” শত শত চাদদীপ্তি 
করিছে ধরণ মালা আভরণ, চন্দনে যাহার তৃপ্তি ॥ 
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নিখিলদেবতারূপিণ৷ জননী শুভ্রবরণ মুরতিখানি 
তিনটা বেলায় করিবে ধেয়ান স্ববলে আপন/হৃদয়ে আনি? ॥ 

গীয়ত্রীর জপ পুর্বববৎ-__ 

( উপ্প্ছান্ন ) 

গু তচ্ছ“যোরিতাশ্য শংঘুঝষি পিশবেদেব। দেবত।ঃ শকরীচ্ছন্দঃ গাবিজপস্থ।নে 

বিণিয়োগঃ। ৪ তচ্ছংদো-রাঁবুণীমে, গাতৃং যজ্ঞ।য়, গাতুং যজ্ঞপতয়ে | দৈনীম্বস্তিরন্ত 

নঃ স্বস্তি মাঙমেভাঃ উদ্ধং। জিগাতু ভেষজং শন্ে! মস্ত দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ 

বর্তমান-ভবিষ্যৎ-রোৌগ-শোক-নাশী 

যেই কাজ, তাহ নিত্য মে।র। ভালবাসি। 

বঢজ্ঞর প্রার্থনা করি ফল-প্রপ্তি আর 
যজমান গৃহস্থের , আমি সবাকার ॥ 

পুত্রাদির নিরবধি হউক মঙ্গল, 

ঘুচে যাক আমাদের সব অমঙঈগল। 

গবাদি পশুও যেন হয় নির|ময়, 

দেবতার “আশীর্ববাদে যেন স্থখা হয় ॥' 

শং (উপস্থিত রোগ।দির উপশম-ক।রণ) ষোঃ (ভাবিরে|গ|দীীন।ং বিয়ে।গ- 

কাঁরণম্) (আর্থ ।ৎ ভবিষ্যৎ রোঁগ।দির বিয়োগ করণ) তৎ কন্ম আ।বুণীমহে (আমর! 

সে কর্ম গ্র।র৫থনা, করি) যজ্ঞ গাতুং যেজ্জের গ্রাপ্রি) আবুণীমন্ঠে (প্রার্থন। করি) 

যজ্ঞপত্তয়ে গাতুং (যজম(নের) ফলপ্রপ্তি আাবুণীমহে (প্রার্থনা করি) নঃ (আমাদের) 

দৈবী ন্বস্তিঃং অন্থ (দেবতার! হা/মাদের মঙ্গল করুন) মনুষেভাঃ স্বন্তিং অক্ 

(পুত্রাদির মঙ্গল হউক) ইত উদ্ধীং সর্বদা ভেষজং জিগ|তু (ছতঃপর 'আামাদের 
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সর্বববিধ, আমঙ্গল নিবারণ *উক) নঃ (আমাদের) দ্বিগদে শং অন্ত । চতুষ্পদে শং 

অস্ত। (পুরা ছিপৃদের 9 গবাদি চতুষ্পদের কল্যাণ ভোক্)। 

নমে| ব্রঙ্গণইঈত,ল্য গ্রজপতি খধি বিশ্বে দেন। দেবতা জগতী চ্ছন্দঃ 

স|বিত্রাপ-স্থ!নে বিনিয়োগ | 

৬ নমে। ব্রহ্ষণে,। নম, অস্তবগ্নয়ে। নমঃ পৃথিন্যৈ নম ৪ষপিভাঃ | * মে 

বাঁচে, নগে। বাচস্পতয়ে, নমো বিধবে বৃহঙে করোছি। 

প্রণমি পৃথিবী দেবী, দেবা সরম্বতী, 
প্রজাপতি ব্রহ্মা আর দেব বুহস্পাত। 

প্রণমি ওষধিগণ, মহাঁবিষুণ আর 

অগ্নিকে প্রণাম করি অ!মি বারম্বার ॥ 

(নিলতনভঞ্জন্ন ) 
গু উত্তমে শিধরে দেবী ভূমা।ং পর্ব তমুর্ধনি 
ত্রা্গণৈপভ।নুজ্ঞ।তা গচ্ছণ্েবি যথা ম্ত্রখম্। 

মেরুদণ্ড-শিরো দেশে, সহজ্র-কমলে ব'লে 

আছেন গ।য়ত্রীম।ত। উজলি' ভূবন । 

ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞায় বেদ-মাতঃ পুনরায় 

স্বখে সেই স্থানে, দেবি, করহ গমন ॥ 

(স্পান্তি) 
গু ভদ্ত্রমিত্যন্ বিমদ খাষি রখ়িদের্বিঠৈকপত্র। বিরাট ছন্দ; শান্তিকরণে 

বিনিয়োগ: । গু ভদ্রং যো ছপি বয় মনঃ ॥ ও শান্তি ও শান্তি; ও শাস্তিং ॥ 

ওহে দেব বৈশ্বানর-অ।মানদের মন 

তব স্ততি করিবারে করহ প্রেরণ ॥ 
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“.এই মন্ত্রে মস্তকে জল দিবে__ 
“ও নমো! ব্রহ্মণে' বলি” করি প্রদক্ষিণ 
সূষ্যাধ্য করিবে দান দ্বিজ প্রতিদিন ॥ 

সুধ্য নমস্কার করি দেবত। ব্রাহ্ষণগণে 

এই মন্ত্রে গ্রণমিবে সতত সংযত-মনে। 

ও আ লতালে!ক!-দ।প।ত।পা-দ[লোক1লে।কপর্বত।ৎ 

যে সন্ভি ব্রাহ্মণ দেব! স্তেভ্যে। নিতাং মমো! নম: ॥ 

উদ্ধাস্থিত সত্যলোকে, আর অধে! দেশে 
লেকালোক পর্বত অবধি, 

চারি দিকে যে সকল দেপতা ব্রাক্ষণ 

রহে সবে নমি' নিরবধি ॥ 

হতি সন্ধা মন্ত্রের গনুব!দ সমাপ্ত। 

(স্ণ্রেদীস্ত স্ুুশ্যোপক্ছানন্ুক্তন ) 
উদত্য-মিতি ত্রয়ে।দ্র্চন্ত সুক্তন্ত বাপ; গ্রন্থ খষিং সুর্য্যোদেবতা, 

আগ্ান।ং নবান।ং গায়ত্রী, অন্ত্য।ন।ং চতন্যণ।ম্ অনুষ্ট প্ ছন্দঃ হুর্য্যোপস্থ।নে 

বিনিয়ে।গঃ। 

*প্রক্ষণ ইহার খষি,__কণুপুত্র মহাধীর, 
নয়টা গায়ত্রী ছন্দ, অনুষ্টপ চারিটার | 
ইহার গ'য়্তরীচ্ছন্দঃ প্রথমেতে নয়টার__ 
অনুষ্টপ ছন্দ জেনে। আবশিষ্ট চারিটীর। 
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ভাঁক্কর দেবতা এর-_জীনিবে সাধকগণ | .. 

সূর্য্-উপাসনা-কার্যে এ মন্ত্রের প্রয়োজন ॥ 
ঞ 

১। ও উদ্হ্যং জাতব্দসং এই মগ্র ৪ শম্ুবাদ পূর্বে দেওয়| হইয়!ছে। * 

২। ওঁ অপ ত্যে তায়বে। যথা, নক্ষত্রা যন্ত।ক্রভিঃ | স্রায় বিশ্বচক্ষশুস | 

(অন্তভিঃ ঝ।জ্রিভিঃ সহ ভায়নঃ প্রসিদ্ধাঃ তন্বরাইব |) 

বিশ্ব-প্রকাশক সুর্য্যে করি নিরীক্ষণ 

প্রসিদ্ধব-তক্ষর-সম করে পলায়ন । 

নীরবে নক্ষত্ররাজে রজনীর সনে 

'মরুণ-রঞ্জিত মই উষ1 আগমনে ॥ 

ও মদ্রশ্র মন্য কেনবে।, বি রশ্ময়ো জন। গন । ভ্রাজজে| শগ্রয়ে। যণ1- 

অস্ত সুর্য্যশ্য কেতবঃ (এই সূর্ষে।ব বিজ্ঞাপক ৭শ্যি নকল) ত্রাঁজজ্তঃ চগ্রয়ঃই ন্ 

(প্রদীঞ্ধ আগ্রির প্রায়) জন।ন্ অনু অদুশ্রম। সর্বং জগৎ প্রক|শয়স্তি। 

প্রদীপণ্ত-পাবক-সম ইহার কিএণ 

একে একে প্রক।শিছে নিখিল ভূবন ॥ 

ও তরণিবিশ্বর্শতো, জ্যোতিক্কাদসি স্ুর্যা। বিশ্ব মা ভাসি রোচনং। 

তুমি হে আরো গ্য-দাত! ভুবন-প্রকাশকারী 
দিবাকর ! তুমি দেব: উপাসক-পাপ-হারী । 

করিতেছ আলোকিত নিখিল আকাশ তুষ্ষি 
সকলের দর্শনীয় তুমি, ছে জগত-স্বামী ॥ 

ও প্রত্যঙ দেবাঁণাং বিশং গ্রতাওঙু দেখি মান্যান্। প্রতাঙ বিশং স্ব দশে 
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দেববশ্য মরুদগণ, ধঁহাঁর। আকাঁশচাঁরী 
স্বর্গবাঁপী দেবগণ, ধার] হন অস্থরান্লি। 
জগত-প্রকাঁশ-তরে উদ্দিত হতেছ তুমি 
তাদের সম্মুখে, নাথ, আলো করি বিশ্ব-ভূমি। 

নিখিলের পুরোভাঁগে তোমারে উদ্দিত দেখি-_ 

এমনি মহিমা তব- পরিতৃপ্ত সব আখি ॥ 
২য় খণ্ডে অবশিষ্ট হুক্তগুলি দেওয়া হইয়াছে।, 

(গাম্বত্রীজ্ শাপোোক্ধা্র ) 
সন্ধ্যায় অঙগন্যাসের'পরে পাঠ্য । 

গ|য়ন্ত্র। ব্রশ্গশাপ-বিমে।চনমন্ত্রস্ত ব্রহ্ধ খষি গঁ।য়ত্রী চ্ছন্দে। ব্রঙ্ধ দেবত। তরঙ্গ 

শাপ-বিমোঁচনে বিনিয়ে!গঃ | 

শাপ-বিমোচন-মন্তরে ব্রহ্মা হন খষি, 
পরব্রহ্ম ইহার দেবতা। 

গায়ত্রীর ছন্দে এই মন্ত্রী গ্রথিত, 
শাপমুক্তি-হেতু মন্ত্র-কথ। ॥ 

শু গায়ত্রি ত্বং যদ ব্রঙ্গেতি ব্রহ্মবিদে! বিদুত্বাং। পত্থাস্তি ধীরাঁঃ সুমনসো বা। 
গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্ধমশাপ।দ্ বিমুক্তা ভৰ্। 

ব্রহ্গ-জ্ঞানী আছে যারা, এইরূপ জানে তার] 

যিনি ব্রহ্ম ছিনি তুমি গায়ন্রি জননি ! 
,দেখেন পণ্ডিতগণ»__ ধদের নির্মল মন 

এরূগে তোমাকে, দেবি, ব্রদ্ম-স্বরূপিণি ! 

ব্রন্মশাপ হতে মুক্তা হও, মা, এখনি ॥ 



গা/়ত্রা। বশিষ্ঠ শ।প-বিমোচনমন্্য বশিষ্ঠ খষি রহ্প্ ছনো। করশম-বিষু 
রুত্র। দেবত! বশিষ্টশ[পবিমোচনে বিনিয়োগ: । 

এ মন্ত্রে বশিষ্ঠ খষি, ছন্দ অনুষ্টুপ হয়, 
্রহ্ধা, বিষুণ, রুদ্রেদেব দেবতা ইহার কয়। 
বশিষ্ঠ-শাপের মুক্তি মাত্র প্রয়োজন জেনে! 
শাপোদ্ধার-মন্ত্রগুলি নিত্যপাঠ্য বলে মেনে । 

গু অর্ক জ্যোতি রহং ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতি রহং শিব: 

শিবজ্যোতি রহং বিষুঃ বিষণ জ্যোতি রহং শিবঃ ॥ 

গায়ত্রি ত্বং বশিষ্টশাপাঁদ্ বিমুক্তা ভব। 

সুর্ধ্যজ্যোতি ব্রহ্মা আমি ব্রহ্গজ্যোতি শিব 
শিবজ্যোতি বিষণ আমি বিষ্জ্যোতি শিব । 

বশিষ্ঠের শাপ হুতে মুক্ত হও, মাগো, 
গায়ত্রি, হৃদয়ে মোর নিরবাঁধ জাগে। ॥ 

গ|য়ত্র্য। বিশ্ব।মিত্রশ[াপবিমোচনমন্ত্রন্ত বিশ্বামিত্র খাষি নষ্ট প্ ছন্দে 4৪ 

দেবত। বিশ্ব।মিত্রশ।প বিমোচনে বিনিয়োগঃ | 

ও অহে! দেবি! মহ্থে। দেবি। বিগ্ভে ও 

চৈব ব্রক্ধযোনি নমোহস্ততে। . গায়ত্রি ত্বং বিশ্ব মিত্রশাপাদিমৃক্তা ভব। 

এ মন্ত্রের খষি হন বিশ্বান্িত্র মুনি, 

অনুষ্টূপ্ ছন্দে রচা এই মন্ত্র, শুনি 
দেবতা গায়ত্রী দেবী পুজ্যা সকলের 
বিশ্বামিত্র শাপ মুক্তি প্রয়োজন এর | 



৬১ 

“গো! দেবি ! তেজে! ময়ি, তুমি তব্ব-জ্ঞানময়ী 
ূ সন্ধ্যারূপে সরস্বতি, প্রণমি জননি, 
জরা, স্ৃত্যু, বিবর্জিতা তুমি দেবী বেদ-মাত! 

বিশ্বামিত্র-শাপমযুক্তা হওগো! এখনি ॥ | 

(ত্রক্মাব্মভ্ভ ) 
সন্ধ্যা বন্দনার পর বেদপ।ঠ ত্রঙ্গণের কর্তবা। কাঁলবশে বেদপ|ঠের প্রচলন 

না! থাকায় চারি বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ কর। হয়। , ইহাঁকেই ব্রহ্মধজ্ঞজ বলে। 

গু অগ্রিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্শ্ত দেব মুত্তিক্গং। হোতারং রততবপাঁতমং। ১ 

যন্্ভূমি পূর্ববভাঁগে আসন ফাহার 

নিজে যিনি দীপ্যমাঁন ; হোতা দেবতার । 
ধঙ্ভফল-রূপরত্ব করিছে প্রদান 

সেই অগ্নিদেব-স্তরতি করি মোর] গান ॥ 

ও ইরুয ত্বোক্ষে তা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা গা্পয়তু । শ্রেষ্ঠতগায় কর্পণে। 

হে শাখেঃ বর্ণ ভরে করিব ছেদন; 

অন্নুহেতূ পুনঃ লয়ে যাই। 
তোমা-দারা বহ্ছি-কুণ্ডে আহুতি প্রদ্বানি, 

সূর্য্য হতে তাহে বৃষ্টি পাই ॥ 
বৎমগণ £ যাহ চলি জননী ত্যজিয়া 

সায়ং কালে ছুগ্ধ প্রয়োজন । 

সাধিতে যঙ্ছের কাজ সহত্র-কিরণ, 
বনে তোম! করুন প্রেরণ॥ 



৯২ 

গু অগ্ন'আয়।হি বীতয়ে, গৃণ|নে| ছবাদ।তয়ে | নি হে(ত। সৎমি রতিমি। ২ 

দেবগণে দিতে, আর ভক্ষিতে আহুতি, 

আ।মাদের প্রার্থনায়, ওহে হুতাশন ! 

এস, দেব, হোত। হয়ে করি. হে কাকুতি, 

বস, ওই তব তরে রহে কুশানন ॥ 

গু শম্নে। দেবীগভিষ্টয়ঃ, অ।ণে। ভবন্ত পীতয়ে। শংযো-রভি অরবন্থ নঃ। 

দেবত।-স্বরূপ জল পাপ নাশ করি' আমাদের হোক ন্ুখকর ॥ 
'যন্ত্রাঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে রোগরাশি নাশি' বর্ষে যেন ধাঁর। শিরন্তর ॥ 

'. (উন্রীই্রীদেলী-স্তুক্ভ ) 
ও গঙগং কুদ্রেভিবভিভিন্র।, মাতমাদিত্য রুহ বিশদেবৈ:। আহং মিতা" 

বকণে। ভ1 বিভন্মহমিন্ত্ৰাী গচমশিনোভ। ॥ ১ 

, একাদশ রুদ্রে আমি, উদ্ধে করি বিচরণ । 

দ্বাদশ আদিত্য আমি, আমি হই বন্থুগণ ॥ 
মিক্র বরুণাদি, ইন্দ্রঃ অশ্বিনী, অনল-দেবে 

ধরে? রাখি । হর্তা কর্ত] আত্মারূপে আমি সবে.॥ 

ও আং মোম মাহনসং বিভ রাহ ষ্টার মৃত পুষণং ভগং। অহ দধ|মি 

দ্রবিণম্ হুবিজ্মতে, স্থ্াবো জমানায় সুন্বতে ॥ ২ 

দেবতার চিরশক্র-হত্ত। মোয়ে আমি ধরি। 
আম! হতে লভে ফল যজমান যদ কর্চি? ॥ 

ত্বষ্টা, পৃষা ভগবতী অন্তর্ধ্যামী আমি হই, 
আমাতেই বিশ্বস্থিতি, আমি সর্বব জীবে রই ॥ 



৬৩ 

শু রাস্্রী মগননী। বস্ছন।ং চিকিতুষী প্রথমা মজিয়নাম্।, তাং ম| 
দেবা বাদধুং পুরুজা ভূরিস্থ রং ভূর্য [বেশযন্তীম্ | ৩ 

উপাঘকগণে আমি নিত্য করি ফলদান 
জগত বিধাজী আমি, সর্বঙীবে আমি প্রাণ ॥ 

উপাস্তগণের আদি, নিশিদিন পূজে দেবে 

অমারে অনেক ভাবে; থাকি ভবে বহু ভাবে ॥ 

ময় সোশনমন্তি যো বিপগ্ঠি যঃ গ্র।ণিতি সঈ" শুণোত্াক্তম্। আমস্তবে! 

মং 5 উপকঙ্ষিযন্তি, শ্রুপি শ্রুত শর্ধিবং 05 নদামি ॥ ৪ 

ভূর্জে অন্ন ভে।ক্িগণ আমারি শকতি বলে 
জীবনে বাঁচিয়। রয় শ্বাস-প্রশ্বাসের কলে ॥ 

দেখে শোনে, সবে মাহা আমারি প্রভ।বে'সব | 

মম শক্তি বিন! বিশ্ব স্পন্দহীন, স্থুনীরন ॥ 

শ্রদ্ধাব।ন্ লভে যাহ! সেই তন্ত্র বহু-শ্রুত 

কহি শোন, মনে রেখো, উপদেশ মনঃপুত ॥ 

ভাহমেব স্বয়মিদং বদামি, জুষ্টম দেবেতি রুহ মানুষেডিঃ। য* ক।ময়ে 

তং তমুগ্রং কণে।মি, »ং ব্রঙ্গাণম্ তমুষিং তং আমেধ!ং। ৫ 

মরাঁমর করে সদ! যেই তত্ব অন্বেষণ । 

তোমায় কহিন্থু নিজে, মনে রেখ সর্বক্ষণ ॥ 

দয়া! করি অমি যারে যোগী খধি করি তায়।' 

বর্ষ পদ সেই জন সহজে তখনি পায় ॥ 



৬৪ 

আহংরদ্রয় ধন্গুরটত নোমি, জঙ্ষছিষে শরবে হস্তবাউ। অহং নায় 

সমদং কৃণোম্যহং ছা।!বাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ 
দা 

বিস্তারিম্নু ঝদ্রধনু ব্রন্ধছেষী মহা! স্বরে 

সাঁধুজন রক্ষিবারে সংহারিনু সে ত্রিপুরে ; 

তারিবারে সাধুগণে আমিই সংগ্রাম করি। 
নিখিলে আমারি সত্তা আমি কারে নাহি ডরি॥ 

ভহং স্ুবে পিতর মন্য মৃর্দন্, মম যে।নি রপন্বস্তঃ সমুদ্রে । ততে। বি তিষ্টে 

ভুবনাঁনি বিশ্বো তাষূং ছাঁং বক্মগোপন্পৃশামি। ৭ 

অনন্ত আকাশ সৃষ্টি, জানিও, আঁমার অই 
জলময় দেবতনু স।গর-সলিলে রই ॥ 

তন্তরতে পটের প্রায় কার্য আম!তেই' রয় 
নিখিল কারণ আমি সর্বব্যাপী মোরে কয়॥ 

অহমেব ব।ত ইব প্র বা, ম্যারভমাণ|। ভূবনানি বিশ্ব! পরো দির্ধ। পর 
এন| পৃণি, ব্যৈত।বতী মহিনা সম বভৃব গু তং সং ॥ ৮ 

আমি হই নিখিলের কারণ-রূপিণী 

স্বতন্ব, ন্বাধীনা__যথা বছে সমীরণ 

আপন ইচ্ছায়; আমি মায়।-স্বরূপিণী 

কুটস্থ চৈতন্যরূপা, নিজ মহিমায় ॥ 

(জ্িবাহ স্নজ্জ) 

প্রেম-পার।বার পরমেশ্বরের প|দপল্সে মিলিত হওয়|ই পরম-পুরুতার্থ। 

সেই মিলনের জন্তই প্রেমের সাধনার গ্রন্গোঙ্গন। দেই সাপনায় নর-নারণ 



৬৫৮ 

পরস্প্ররৃকে সাঁহাঁধা করে । পেই জন্থই এই বিবাঁহ-বন্ধন। ভে|গের জন্ত মোটেই * 

নহে। আধ্য খধিদের-পবিভ্র-বিবাঁহ প্রথ। সম।জের গ্রুকু্ কল্যাণ সাধন 

করিয়াছে । বিবাহের বৈদিক মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই ঝুঁঝিতে পারিবেন, কি 

হুদর নিয়মগ্ডলি, বিধিবদ্ধ হইয়! সগাঁজের কল্যাণ সাধন করিতেছে । শ|লগ্র!ম 

শিলা, অগ্নি ও ব্রাহ্গণ-»ম্মুখে উভয়কেই কতদৃর গুরুতর দ|য়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে 

হয়, তাহা মন্ত্রগুলি অলোঁচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পার! যাঁয়। স্ব/মীর 

গ্রতি স্ত্রীর যেমন একট! কর্তব্য অ।ছে, স্ত্রীব প্রতিও স্বামীর একট! বিরাট কর্তব্য 

আছে। এক দিকে মনু বপিতেছেন--- 

“বিশীলঃ ক।মবুতোব। গুণৈর্বব। পরিবর্জিত: | 
উপচর্যাঃ স্ত্রিয়াসাধবা! সতং দেনবৎ পতি: ॥ 

নাস্তি আ্্রীণাং পৃথক যজ্ঞে। নব্রতং নাপ্যুপোষিতঃ | 

পতিং শুশ্রাষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ 

ছুর্বৃভ, লম্পট কিংবা গুণহীন যদি পতি 
দেবতার মত উরে সেবিবে সতত সতী ॥ 

উপবাস, যাগ-ষজ্জ নাহি তার এ ধরায় 

স্বামী-সেবা-মাত্র করি” সতী স্বর্গ লোকে যায় ॥ 
অন্য দিকে আবার বলিতেছেন :__ 

যত্রনা্্যস্ত পুজ্জান্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ 

যত্রৈতাস্ত'ন পু্জান্তে সর্ববান্তত্র! ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

যে কুলেনরমণীগণ সর্ববদ] পুজিত হন 
বিরাজে সন্তষ্টচিত্তে তথ। শিত্য দেবগণ । 
অবজ্ঞার কশাঘাত যেখ।নে সতত হয় 

সেখানে নিক্ষল হয় পুণ্য-জ্রিয়া-কর্মমচয় ॥ 



৬৬ 
এ 

বিবাহ আট গ্রকাঁর থাঁকিলেও ত্রাক্গা বিবাহই সর্ধ্বোংকৃষ্ট। গণবাঁন্ 
পাত্রকে আহ্বান করিয়। সাঁধামত-ছালঙ্কৃত-কন্ত।দ।নকে ব্রঙ্গ্য বিবাহ বলে। 

পণগ্রহণ-গ্রগা অতীব নিন্দনীয় । শাস্্বকাঁর বলিয়।ছেন-_- 
পতদেশং পতিতং মন্যে যক্রান্তে শুক্রবিক্রয়ী” 

যে দেশে পণগ্রহণকরী বাঁ করে সে দেশও পতিত হয়। 

কিন্তু যুগধর্দের প্রভাব সমন্ত শক্্-বাঁক্যকে পদদলিত করিয়া স্বীয় 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পতি-পত্তীর আদর্শ গ্র।চীন ইতিহ|সে যথেষ্টই 

আছে; ছুঃখের বিষয় সীতা-সাবিত্রীর মত পত্বী সকলেই কাঁমনা করে কিন্ত, 

রাঁম ব| সতাবাঁনের মত চরিত্রবান হইতে কয়জনের চেষ্টা আছে? সেইরূপ 
রামের ন্য।য় স্বামী প।ইতে অভিলাধিণী অনেক রমণী আছেন, কিন্ত সীতার স্।য় 

সতীধর্শ-গ।লনে কয়জনের চেষ্ট। আছে, ইহ।ই যুগণর্শের গ্রভ।ব। যাহ! হউক, 
যতদুর সম্ভব বৈদিক মন্ত্রের আলে।চন৷ করিয়! খষিদের বাঁশী যতটুকু পারা যায় 

গারস্থা-পর্ম|বলম্বীর পালনীয় । তাঁহাঁতেই কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা । 

পািগ্রহণ মন্ত্রে পাঠ্য-_ 
ও মম ত্রতে তে হাদয়ং দধ।তু মমচিত্তম্'চনুচিত্তং তে আস্ত । মম বাচমেক- 

মন! জুষস্ব বৃহস্পতিস্ব। নি যুনক্ত, মহাম্। 

হে বধু আমার, ধরমে করমে তোমার মরম খানি-_ 

থাকুক লাগিয়া, পালুক সতত আমারি আদেশ-বাঁণী॥ 

মোর মতিপিছু ছুটে যাক্, বধু; নিষ্বত তৌমার মতি । 
আমারি লাগিয়। করুক নিয়োগ তেমা-ধনে বৃহস্পতি ॥ 

২। গু গৃভাঁমি তে সৌভগত্বায় হন্তং ময়।পত্যা জরদন্টর্ষথাদঃ। ভগো 
অর্যামা,সবিত। পুঃদ্ধি মহ: বা ছুর্গরহ্র্ণত্যায় দেবাঃ। 



৬৭ 

সৌভাগ্য লভিতে, বধু ! তব কর করিনু গ্রহণ, ' 
দীর্ঘজীবী হয়ে যেন করি টেৌঁহে কল্যাণ্দসাঁধন। 

গৃহ-ধর্ম পাঁলিবারে দিছে তোমা যত দেবগণ-_ 

সবিতা, অর্ধ্যম1, পুষ! কপাকরি মোরে এইক্ষণ ॥ 

৩। ও মঅঘোরঃ চক্ষু-রপতিদ্্যেধি শিবা পশুভাঃ স্ুমন।£ অুবচ্চাঃ। বীর 

সু জ্জীবস্র্দেবকা ম| স্তোন1, শরোন দ্বিপদে শং চতুষ্পদে | 

অয়ি বধু! স্থখ দিও সর্বব প্র।ণিগণে 

সতত সরল-দৃষ্টি হইও ভবনে । 

না করিও পতি-হিংসাঁ, হ৪ তেজস্থিনী, 

দেবকার্যযরত। হয়ে বীর-প্রসবিনী ॥ 

৪। ৪ আনঃ প্রজ্গ।ং জনয়তু প্রজ/পতিরাঁজরসায় সমনক্ত-ধ্যমা। অহুর্শঙ্গলী: 
পতিলে।কু মা বি শঙ্নে। ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ 

রর 

হে দিন প্রজাপতি সন্ততি সরল মতি 

করুন অর্ধমুম। দেব শুভ সম্মেলন । 

আসাদের প্রেমধন রহে যেন আজীবন, 

কর তব পতি-কুলে কল্যাঁণ-সাধন ॥ 

কল্যাণ-দায়িনী হয়ে পতিকুলে প্রবেশিয়ে 

কল্যাণ-কাঁরিণী হও তুমি সবাকার। 
নর কিংবা পশুগণে সদ] সাধু আচরণে 

তুষ্ট করো, প্রিয়তমে, সতত সংস।র ॥ 



৬৮ 

৬। গু অগ্রজস্তং পৌত্রমত্ত্যং পাপ্]ীন মুতনা আঘং। শীষ অজ্খিবে। মা 

দ্বিষস্থযঃ গ্রতি মুঞ্চমি প।শং স্বাহ!। 

পুত্রের মরণ কিংব। তোমার মরণ 

অথব! বন্ধ্যাত্ব-দোৌষ অনিষ্ট-ঘটন। 

তোমা হতে মুক্ত করি' এই সবপাশে 

নিক্ষেপি অক্েশে তথা শক্রর সকাশে-_ 

মস্তক হইতে মাল্য মানব যেমন 
অনায়াসে অবহেলে করে উন্মোচন ॥ 

, এই মান্ত্রে বধূকে বস্ত্র পরিতে দেওয়! হয়। 
৭। € যা শরুভ্তন্নবয়ন সা শহন্বত যাশ্চ দেবো| মন্তানভিতে| হ ততম্থ 

তান্বা দেব্যে জরসা সংব্যয় স্বাযুষ্বুতীদ্ং পরিধৎস্ব বাঁসঃ। 

স্থুতা কাটি” বুনিয়াছে এই বস্ত্রষার! 
করিয়।ছে পাড়ের রচনা 

তোমারে পরাক বস্ত্র - র্রদ্ধকালাবধি 

সেই মব সধব। ললনা__ 

করিয়াছে যার! এর তন্তর বিশ্যা!স 
আয়ুষ্ৃতি ! পরিধান কর এই বাস॥ 

৮। গু অগ্গি রেতু প্রথমে দেবতাভ্যঃ। পোহন্তৈ গ্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ 
তদয়ং রাজ বরুণোইমুমান্ততাং | যণেয়ং শ্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ-স্বাহ|। 

ইন্দ্রাদি-দেবতামাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি 
আসন্ন বিবাহে হেথা, অগ্নিদেব তিনি। 



৬৯ 

এ বধূর ভবিষ্যৎ সন্ততি ধরায় 

সৃত্যু পাশ মুক্ত হ'ক, ইহার কৃপায় ।, 

করুন বরুণ রাজ| উহ সমর্থন) া 

পুত্র শোকে বধ যেন ন। করে রোদন ॥ 

৯। ও ঈমাম ্িস্ার তম্ গাহপতাঃ প্রঙ্গাননো জরদটটি” রুণোতু। 

অশুন্তোপস্থ! জীবভামস্্ ম।5| পৌত্রম।নন্দ-মভিবিবুপ্যত। মিয়ং স্বাচ]। 

গাহপত্য অগ্নি এবে করুক পালন, 

পতিসনে চিরদিন গাকুক মিলন । 
কুরটিল-করাল-কাল-কবলে অকালে 

এর পুত্র নাহি যেন যাঁয় কোন কালে । 

সম্ভতি-আনন্দ-রস উপভোগ করি' 

নানা তাবে তৃণ্ড হোক বধু ধরপরি ॥ 

বধূর স্বৃত্তে ধরিয়। আাগনের নিকট দড়াইয়! বরকে পড়িতে হয়। 

১০। " যদৈষি সন! দূরং, দিশ্পোহজ পবমানে। ব]। হিরণ্য বর্ণে! বৈকণঃ 

সত্ব! মন্সনসা করোতু শ্রীমমুকি দেবি । 

চলেছে! আমর সাণে, গগে। সাথী মোর, 
ছি'ড়িয়। স্বজনগণ-দৃ-মায়া-ডোর । 
উৎকগা লইয়া চিতে চাহিতে চাহিতে 
চারিদিক, ওগো] প্রিয়ে, চলেছ ত্বরিতে। 

বারু, সূর্য্য, অগ্রিদেব যেন এ ধরায় 

মোর প্রতি একচিত্তা করেন তোমায় । 



ণগ 

আমারে পাইয়! সব.ছুঃখ যাঁও ভুলি, 
দেব্তার আশীর্বাদ শিরে লহ তুলি? ॥ 

বর কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে গাঁট ছড়। বা(ধিবার মন্ত্র । 

১১1 গু যথেন্দ্রানী মহেন্দ্রন্য স্ব! ঠ6ব বিভ।বলে |: বোহিণী চ যা সোমে 

দরময়ভী যথা নলে। যথা বৈবন্যতে ভদ্র। বশিষ্টঠে চাপ্যকন্ধ হী যথ| ন।বাষণে 

লক্ষ্মীস্তথ| ত্বং ভব ভর্তগি | 

বশিষ্ঠের পত্বী যথ। দেবী অরুন্ধতী, 
শ্রীবিষুঃ-হৃদয়-লক্ষমী কমণ] শ্রীমতী | 

নলের মহিমী ভৈমী, রোহিণী চক্রের, 
বাসবেব শচী যথা, স্বাহ! অনলেব। 

বৈবন্ধত শমনের ভদ্রে। পত্বী যথা, 
তুমিও পতির হও অন্ুগত। তথা ॥ 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 

বিবার 'মবশিষ্ট গন্ত্র এব* শল।ত বৈদিক মন্গুলিব পঞ্চাচুব।দ 

পববর্তি খণ্ডে দেওয়। গেল । 












